BASES DEL SORTEIG
La sol·licitud de participació en aquest sorteig implica la plena acceptació de les bases legals que es troben publicades a
la següent adreça d’internet http://www.santapau-pifma.com/baseslegales/
– Dades d’identificació del promotor de la promoció
El COLEGIO SANTAPAU, S.L. amb CIF B08838658 ubicat al carrer Alella, 51 08016 de Barcelona, realitzarà el sorteig d’un
Ordinador Portàtil HP Stream 13-c100ns de 13.3" amb motiu del saló de l’ensenyament amb l’objecte de recopilar dades
estadístiques i per realitzar promocions del centre.
– Descripció dels premis oferts
Els regals poden ser: 1 bateria externa, 1 bolígraf, 1 llapis, 1 motxilla, 1 camiseta, 1 bolsa o 1 llibreta, en total es
regalaran 50 llibretes, 4 carregadors, 500 bolígrafs, 30 motxilles i 40 samarretes, 2000 llapis, 50 bosses i 4
abonaments de 3 mesos al Virgin Active, 3 llibres Annual, 10 llibres La Peste Negra.
Els premis no es podran substituir pel seu valor econòmic.
Cada participant, un cop omplerta la butlleta de dades, pot llençar 1 vegada el dau i treure una papereta per aconseguir
un regal segur i alhora participarà en el sorteig de l’Ordinador Portàtil que tindrà lloc el diumenge 26 de març de 2017 a
les 13:30h. Es comunicarà al guanyador el dilluns 27 de març a les 09:00h.
El guanyador podrà passar a recollir el premi al COLEGIO SANTAPAU, S.L. Carrer Alella, 51 08016 Barcelona, en horari de
secretaria, al matí de 09:00 a 13:00 i a la tarda del 17:00 a 19:00, per tal de fer l’entrega haurà de presentar el DNI, per
tal de verificar que és persona premiada. El premi estarà disponible fins el dia 3 d’abril del 2017 a les 19:00h. Un cop
transcorregut el termini no es lliurarà el premi. Si hi ha alguna incidència amb l’ordinador aquest es pordrà retornar
abans del 5 d’abril, passada aquesta data el centre COLEGIO SANTAPAU, S.L no ens fa responsable.
En cas que el guanyador/a sigui menor d’edat haurà de passar a recollir el premi amb el seu tutor/a legal i que aquest
autoritzi l’entrega del premi.
En el moment de l’entrega del premi es realitzarà una foto del guanyador/a amb la direcció del centre per tal de penjar
la foto al web i les xarxes socials, per promocionar l’esdeveniment.
– Data d’inici i finalització
L’inici del joc i la participació en el sorteig de l’Ordinador Portàtil tindrà lloc els dies del Saló de l’Ensenyament, del dia 22
de març de 2017 a les 09:00h fins el dia 26 de març de 2017 fins les 13:30h.
– Normes per a la participació
Es realitzarà un joc en el qual els participants, hauran de complimentar una butlleta amb les seves dades i acceptar les
bases del sorteig que romandran exposades a la urna on introduiran la butlleta de participació.
Un cop omplerta la butlleta amb totes les dades podran participar en el joc, que consistirà en llençar el dau i agafar un
paperet de la caixa segons el número que ha tocat per veure el regal que li ha sortit.
Tanmateix amb l’ompliment de la mateixa butlleta participaran en el sorteig d’un Ordinador Portàtil.
El personal del centre docent queda exclòs de la participació en aquest sorteig.
El alumnes del centre podran participar en el sorteig complint la mateixa normativa que la resta de participants que es
recull en aquest escrit.
– Advertències legals sobre la participació a l’esdeveniment
Aquelles persones que hagin introduït la butlleta però no estiguin totes les dades complimentades no es considerarà
apte per participar en el sorteig del portàtil.
– Descripció del mecanisme escollit per l’elecció de guanyadors
Per tal de triar la persona guanyadora farem servir una mà innocent que triarà una butlleta a l’atzar. La persona indicada
traurà la butlleta davant 3 testimonis.
– Facultats de l’organitzador relacionades amb la celebració de l’esdeveniment
En aquest cas no es tenen en compte pròrrogues en la participació, no obstant l’organitzador COLEGIO SANTAPAU, S.L.
es reserva el dret de suspendre el sorteig.
– Forma i lloc de publicació del guanyador
Es comunicarà el dia 27 de març de 2017 a les 09:00h al guanyador de l’Ordinador Portàtil mitjançant telèfon i correu
electrònic facilitat a la butlleta de participació. En el cas que les dades facilitades pel guanyador no existeixin, o no
ens puguem posar en contacte amb la persona guanyadora, quedarà automàticament sense premi i aquest quedarà
sense efecte.
– Política de protecció de dades
Les dades personals que ens faciliti seran incloses en un fitxer titularitat de COLEGIO SANTAPAU, S.L. C/Alella, 51 08016
Barcelona, amb la finalitat de gestionar l’activitat, de millorar la qualitat del nostre servei i d’enviar-vos informació de
caràcter comercial, per qualsevol mitjà (inclosos electrònics) de les activitats, serveis i promocions relacionades amb
l’activitat de l’empresa. En ompliment de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter
Personal (LOPD), els informem que podran consultar les seves dades personals o exercir el seu dret de rectificació,
cancel·lació i oposició dirigint-se per escrit i adjuntant copia del seu DNI a la direcció anteriorment indicada.
– Autorització per a la captació, publicació i difusió pública de les imatges del guanyador
En el moment d’entrega del premi, el guanyador/a signarà una autorització de dret d’imatge i a partir d’aquell moment
es podrà utilitzar la mateixa. En el cas que el guanyador/a sigui menor de d’edat l’autorització d’us d’imatge l’haurà de
signar el responsable legal. Si no hi ha consentiment d’ús d’imatge el centre es reserva el dret de no lliurar el premi.

