
Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí

av. Barcelona, 57 entlo 1ª

08191 Rubí

Sorteig  paneres Campanya de Nadal 2022-23

1. Per participar a la Campanya de Nadal...cal ser una persona que havent comprat a
qualsevol establiment adherit a la promoció, hagi sigut obsequiat amb una butlleta de
participació.

2. L’organització de la promoció edita i distribueix entre els establiments participants
30.000 butlletes per a que les lliurin a la clientela com obsequi de compra. Degut a la
diversa tipologia dels establiments aquests poden fixar un import mínim de compra a
partir del qual obsequien  amb una butlleta.

3. L’organització no admet cap butlleta diferent a les editades i lliurades als establiments,
o bé que estigui estripada o esmenada. Una mateixa persona participa amb tantes
butlletes com li hagin obsequiat

4. Els premis de la promoció son: 175 paneres de Nadal, una a cada persona
guanyadora

5. El sorteig es farà el dia 23 de desembre. Cada establiment farà el sorteig al seu
establiment a les 20h i trucarà a la persona guanyadora per tal de fer entrega del premi.
L’hora del sorteig podrà variar segons necessitats de l’establiment.

Cada establiment farà una foto entregant la panera i recomanem penjar-la a les xarxes amb
el hashtag  #nadalcomerçrubi  #comerçrubi

6. La persona que fa efectiu el premi es compromet a participar en les activitats de
promoció que l’organització consideri oportunes (fotografies,...) i cedeix a l’organització
tots els drets d’imatge i difusió respecte de la promoció.

7. L’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració , com a entitat organitzadora resolt
qualsevol cas no previst en aquestes bases. Les bases estan dipositades a l´Assoc. de
Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí (Av. Barcelona 57, Rubí) i també estan
disponibles als establiments participants a la promoció.

8. El fet de participar en la promoció implica la total acceptació d’aquestes bases.

Rubí, 15 de novembre de 2022




