ACSSAB: Agrupació del Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca

Organitza:

Col·labora:

CAMPANYA
“AMB TU PODREM!”
Octubre/Novembre 2020
Bases de participació
Restricció de participants

Edat mínima per a participar: 18 anys.
No podran participar en el sorteig el propietari/s, els
familiars dels propietaris o els empleats del propi
establiment. Sí podran participar en qualsevol altre
establiment adherit a la campanya.

Dinàmica
1. El Client haurà de fer-se una foto davant
d’aparadors dels establiments adherits a la
campanya o dintre de l’establiment u oficina, amb
el dibuix o cartell visible de la campanya.
2. Pujar/enviar la foto AMB EL NOM DEL
PARTICIPANT I NOM DE L’ESTABLIMENT abans
del 28 de novembre de 2020:
A Instagram, amb el hashtag #ambtupodrem
O enviar-la per Whastapp al 610 619 771.

Premis
Quatre vals de compra per valor de 500€ a gastar abans
del dissabte 5/12/2020 a cada establiment de cada foto
premiada:
1 val de compra de 200 €.
3 vals de compra de 100 €.

Limitació de premis
Es premiarà només 1 Client en cada premi (no podrà
repetir premi).

Durada de la campanya
Del dilluns 19 d’octubre al dissabte 28 de novembre de
2020.

Sorteig
El dimarts 1 de desembre a les 10.00 h. en directe, en el
programa Via Directa de Ràdio Sant Andreu 98.0 FM.

Comunicació als premiats
Es comunicarà directament als premiats via Instagram
o mòbil. El llistat de premiats es farà públic a les webs i
xarxes socials de l'ACSSAB i altres mitjans públics.

Acceptació
La participació en la campanya suposa l'acceptació
de totes i cadascuna de les bases indicades.
Qualsevol fotografia que no s'ajusti a les presents
bases serà descartada automàticament.
El participant autoritza expressament els
organitzadors la reproducció o publicació de les
imatges rebudes per a finalitats de promoció o
divulgaciós sense ànim de lucre relacionats amb la
present campanya.
Les imatges rebudes dels participants podran ser
divulgades públicament en qualsevol mitjà físic o
digital: premsa, internet, xarxes socials o pàgines
web, sense limitació geogràfica o temporal ni
contraprestació econòmica.
L'incompliment d'alguna de les normes implica la
desqualificació i retirada de les fotografies
presentades del concurs.
L'actualització de normes realitzada en la web
www.femcomerçsantandreu.com sempre tindrà
preferència a les normes escrites i impreses
anteriorment.
L’ACSSAB garanteix el correcte tractament de les
dades d'acord amb les lleis vigents de Protecció de
Dades Personals.
L’ACSSAB podrà cancel·lar la campanya en qualsevol
moment si així ho estima necessari, així com prendre
resolucions posteriors davant qualsevol incidència o
punt no contemplat en aquestes normes.
L’ACSSAB es reserva el dret de la verificació de
dades i el bon compliment de les bases del concurs.
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