CONCURS DE NADAL - COMERÇ LOCAL
La Fundació puntCAT durà a terme una campanya de Nadal associada als comerços
que han registrat un domini dintre del programa Comerç Local. Aquesta campanya
sortejarà un lot de Nadal compost de cava Maria Rigol, vermut negre Casa Mariol,
olives, musclos, escopinyes i salsa Espinaler, neules de San Tirs, torró Alemany (tou
granulat, crema cremada, bombó ametlla) i bombons Mircus, entre tots els participants.
Les bases del concurs són les següents:
•

PARTICIPACIÓ: la participació és oberta a tothom. Tota participació, per a
ser considerada vàlida, ha de complir els següents requisits
o FOTO DE LA BOTIGA: El participant ha de fer-se una foto comprant
a la botigs, a l'interior de la botiga, o al costat del cartell. Tant el
participant com la botiga han de ser clarament identificables en la foto.
o PUBLICACIÓ A INSTAGRAM: El participant ha de publicar la foto
al seu compte d'Instagram.


COMPTE PUNTCAT INSTAGRAM: cal seguir el compte de
puntCAT (@puntcat).



BOTIGA: cal indicar a quina botiga has fet la foto.



@puntcat: cal esmentar puntCAT en la publicació.



#NadalpuntCAT: cal afegir aquest hashtag.

o DATA MÀXIMA DE PUBLICACIÓ: fins les 23:59 hrs del 20 de
desembre.
o puntCAT no incorporarà al sorteig cap de les fotos que no compleixin
TOTES les condicions anteriors.
•

SORTEIG: S’atorgarà un número per cada fotografia que compleixi les
condicions. El sorteig es farà triant un nombre aleatori generat amb
https://www.augeweb.com/azar/

Fundació puntCAT - C.Aribau 230-240, 7a planta, despatx M - 08006 Barcelona

1

•

GUANYADOR: puntCAT anunciarà el guanyador el dia 22 de desembre
mitjançant el seu compte d'Instagram.

•

ENTREGA DEL PREMI: puntCAT contactarà amb el guanyador del sorteig
per Instagram per fer l'entrega del premi.
o puntCAT contactarà també amb el comerç on s’hagi fet la foto el
guanyador i entregarà un lot de Nadal igual al propietari del comerç.
Per aquest motiu queden exclosos del concurs els propietaris de les
botigues.

•

RENÚNCIA ALS DRETS D'IMATGE:
o La participació al concurs implica la renúncia a fer qualsevol
reclamació de cap tipus a la Fundació puntCAT per la difusió de la
fotografia del participant, sempre i quan aquesta difusió es trobi dins
del marc de les activitats de promoció del concurs o dels seus resultats.
o Les imatges podran ser difoses per qualsevol mitjà (TV, premsa,
Internet, mitjans externs, material promocional i xarxes socials) i/o
recollides per puntCAT en qualsevol suport per documentar el concurs.

•

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS: la participació al concurs comporta
implícitament l'acceptació de les presents condicions
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