
 

BASES SORTEIG

El Mercat Social a la V Fira d’Economia Solidària

Entitat organitzadora: FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT 

SOCIAL (d'ara endavant, FCVS), amb CIF G59106823, i direcció en el C/ 

GRASSOT 3, 2n, 08025, BARCELONA, Tlf 933141900, Email: 

gestiomercat@voluntaris.cat 

1. La participació en el sorteig és GRATUÏTA.  

2. PARTICIPANTS: És necessari que els participants siguin majors d'edat, i 

emplenin el formulari amb les seves dades per participar en el sorteig. 

3. PERÍODE DE LA PROMOCIÓ: el període de participació en la promoció 

serà del dia 22 d'octubre fins al 23 d'octubre de 2016. 

4. Aquesta promoció està limitada al territori espanyol. 

5. Entraran en el sorteig tots els formularis correctament emplenats, els 

dies 22 i 23 d’octubre i que compleixin amb tots els requisits establerts a 

les presents bases.                   

6. DRET D'EXCLUSIÓ: La FCVS es reserva el dret d'excloure de la 

promoció als participants que:  
◦ s'inscriguin amb comptes falsos o creades per a aquest efecte amb la 

finalitat de poder presentar més d'un bitllet de participació; 
◦ de qualsevol forma fraudulenta o artificial que manipulin la seva 

participació en la present promoció;  
◦ s'incompleixin les presents bases en qualsevol forma. 

7. GUANYADOR: serà guanyador/a la persona el bitllet de la qual resulti 

agraciat pel sistema de desinsaculització, és a dir, per extracció de 

paperetes prèviament dipositades en una urna o recipient. S'extrauran  

tres formularis o cupons, per al cas que el primer guanyador no acceptés 

el premi en el termini de deu dies següents al sorteig. 
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8. PREMI: El premi serà una motxilla Alma texana feta artesanalment pel 

Grup Èxit valorada en 29,70 euros. El premi és personal i per tant 

intransferible. Tampoc podrà canviar-se pel seu valor en metàl·lic ni per 

altres productes o serveis. 

9. PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR i ACCEPTACIÓ DEL PREMI: LA 

FCVS comunicarà el nom del guanyador/a al mateix diumenge 23 del 

sorteig a les 13 hores en el seu estand i a través de la publicació del seu 

nom i cognoms a les pàgines de Facebook i Twitter de la FCVS, per això 

ens autoritza expressament a aquesta publicació a través de l'acceptació 

de les presents bases. La FCVS també enviarà un correu electrònic i/o 

trucarà per telèfon al nombre facilitat. El guanyador haurà de contactar 

amb la FCVS en els 10 dies següents a la realització del sorteig amb 

la finalitat d'acceptar el premi, responent al correu electrònic enviat per 

la FCVS, o bé per telèfon al 933141900, o bé durant el mateix diumenge 

23 quan el sorteig s'hagi realitzat, contactant amb l'organització. En el 

cas de no acceptar el premi, el premiat perdrà la seva condició de 

guanyador i el premi passarà al segon guanyador i en cas de no 

acceptar aquest, al tercer guanyador. En el cas que el tercer guanyador 

tampoc acceptés el premi, el sorteig es declararà finalitzat. 

10.La FCVS es reserva el dret a modificar o cancel·lar les normes del 

sorteig durant la realització del mateix en cas que circumstàncies alienes 

al control de l'organització justifiquin aquest canvi.  

11.La FCVS resoldrà qualsevol dubte que pugui sortir en l'aplicació 

d'aquestes bases i la seva decisió serà inapel·lable. 

12.PROTECCIÓ DE DADES: d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica de 

Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 ens autoritza al fet 

que les dades personals facilitades a través del formulari de participació, 

siguin incorporats en un fitxer titularitat de la FCVS amb la finalitat de 

gestionar la participació del titular de les dades en el present sorteig, 

rebre el nostre butlletí electrònic i informació comercial de la FCVS així 
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com gestionar el lliurament del premi si correspongués. Asímismo, els 

guanyadors autoritzen al fet que el seu nom, cognoms i la seva imatge 

siguin publicats a la nostra pàgina web o xarxes socials o altres 

publicacions amb la finalitat de donar a conèixer els guanyadors i 

activitats de la FCVS. Podrà exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició enviant un escrit juntament amb fotocòpia del seu 

DNI en C/ GRASSOT 3, 2n, 08025, BARCELONA. 

13.La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra 

d'aquestes bases.
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