SORTEIG

GASTRONÒMIC!
BASES LEGALS
DES DE LA REVISTA ELS COLORS, US VOLEM AGRAIR LA CONFIANÇA DE TOTS AQUESTS
ANYS I HEM DECIDIT CREAR EL SORTEIG DEL BON GUST PELS NOSTRES LECTORS
-

-

-

Participar en aquest sorteig comporta l'acceptació de les presents bases.
Tots els participants del sorteig hauran de complir tots els punts descrits a les presents bases legals per
poder participar en el sorteig del premi consistent en un dinar per a 2 persones de dilluns a divendres (dies
feiners).
Podran participar en el sorteig totes les persones majors de 18 anys.
Només es pot participar en el sorteig amb una butlleta per persona.
En la butlleta s’hi ha de fer constar nom, cognom i telèfon de la persona que vol entrar en el sorteig.
La casella de la butlleta “Accepto les bases (publicades a www.revistaelscolors.com” haurà d’estar
assenyalada.
La resposta a la pregunta en relació a la revista editada, haurà de ser la correcta.
El dia 17 d’abril es recolliran totes les butlletes depositades dins les caixes dels establiments
col·laboradors (Arxifesta, Dictum, Can Blanch, La Ratlla i Can Mateu).
El dia 18 d’abril, a les 12h. del migdia, al local del c/ Cervantes, 20 baixos, de Banyoles es farà el sorteig.
El sorteig es realitzarà escollint a l’atzar una d’entre totes les butlletes emeses correctament, sorteig que
serà obert al públic.
El mateix dia del sorteig s’informarà al guanyador/a i se li farà entrega del premi. Si el guanyador no està
present en el sorteig se li comunicarà al número de telèfon facilitat a la butlleta dipositada a l’urna, en el
termini màxim de 2 dies hàbils des de la data de celebració del sorteig. L’empresa organitzadora tindrà un
termini de 7 dies addicionals per fer efectiu el lliurament del premi. Si transcorreguts 2 dies des de la
celebració del sorteig resultés impossible contactar amb el guanyador, s'entendrà que el premi quedarà
desert.
El sorteig tindrà caràcter gratuït, de manera que per a l'obtenció del premi objecte de la promoció no serà
necessari el desemborsament de cap quantitat addicional.
El guanyador/a disposarà d’un mes, a partir de la seva entrega, per a fer efectiu el premi en el restaurant
de la comarca assenyalat.
Els guanyadors tindran dret a renunciar al premi guanyat, no obstant això no podran en cap cas, canviar-lo
per un altre diferent ni pel seu import en metàl·lic.
El guanyador/a sortirà degudament publicat en el següent número de la revista Els Colors.
Així mateix el guanyador del present sorteig eximeix a ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY, SL i el seu
personal, de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol perjudici que pogués sofrir al gaudir del
premi del sorteig.
En aquells casos en què puguin existir discrepàncies sobre el signiﬁcat de l'establert a les presents bases,
s'estarà a l'establert per ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY, SL, sent aquest l'encarregat d'esclarir què
es va voler dir amb el paràgraf o tema en discòrdia.
L’empresa organitzadora es reserva el dret a modiﬁcar en qualsevol moment les condicions del sorteig,
ﬁns i tot la seva possible anul·lació abans del termini preﬁxat, sempre que concorri algun supòsit de força
major, comprometent-se a comunicar les noves bases, condicions o l'anul·lació deﬁnitiva.
Per al coneixement de qualsevol litigi que pogués plantejar-se quant a la interpretació o aplicació de les
presents bases, ELS COLORS DEL PLA DE L’ESTANY, SL, així com els participants d'aquesta promoció, se
sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de Girona, amb renúncia
expressa a qualsevol altre dret que els correspongués o fur propi que tinguessin.
Les dades dels participants en la promoció i dels guanyadors es tractaran conforme a les disposicions de
la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i del Reial
decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei
Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

