BASES DEL CONCURS
“EL Joc del misteri”
1. OBJECTIU DEL CONCURS
El concurs "El Joc del Misteri" s'estableix amb l'objectiu de fomentar el comerç de proximitat. A més, persegueix
fomentar la xarxa social, cultural i comercial del barri de Poblenou.
2. ORGANITZADORS
Aquest concurs està organitzat per la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L'EIX COMERCIAL DE
L'POBLENU amb CIF G 65338493 situada a Pallars 224 08005 Barcelona, amb número de registre 653-J / 1.
3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquestes bases generals. El reconeixement
com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establerts en el punt número 4 d'aquestes bases
generals.
4. REQUISITS DE LES BASES
Podran participar en el sorteig qualsevol persona (els menors d'edat amb representació d'un tutor legal) i resident al
territori espanyol. Amb això s'inclouen també els propietaris dels comerços o treballadors de les botigues.
5. DATA DEL COMENÇAMENT I FINALITZACIÓ DE L'ACCIÓ
Seran vàlids els bitllets lliurats a les urnes dels punts finals de la gimcana i de l'urna del Centre Cívic Can Felipa des del
dia 2 de setembre fins 19 d’octubre.
Tots els bitllets han de contenir nom, telèfon o e-mail per considerar-se vàlids.
6. FUNCIONAMENT DEL CONCURS
El funcionament del concurs és el següent:
Per totes les botigues de l'Eix comercial Poblenou hi ha un díptic amb les proves a resoldre. S'han de contestar aquestes
preguntes (no cal totes) i portar-les a les urnes finals o a Can Felipa abans del dia 19 d’octubre.
7. PREMIS
Hi ha dues categories de premis.
Premis principals (450 euros en vals de compra)
Premis secundaris extres(donats pels comerços i entitats del Poblenou) que són els següents:
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8. ELECCIÓ DELS GUANYADORS
Durant la setmana del dia 19 al 25 d’octubre es farà el sorteig de cada un dels premis. Es gravaran vídeos dels sortejos
encara que no es difondran els guanyadors fins que arribi la gala.
Els guanyadors seran contactats per telèfon i per e-mail. Els guanyadors hauran d'assistir a la gala de Joc del misteri
del dia 25 d’octubre de 20:30 a 23 hores. De no poder assistir poden designar un representant. En cas de no poder
assistir-hi, i no enviar a ningú el premi es declararà desert.
Una vegada un guanyador tingui un premi no entrarà a concurs per als següents premis.
- Hi haurà 3 guanyadors principals dels participants.
o Un primer premi de 250 € en vals de compra entre els que hagin encertat els tres camins
o Un segon premi de 150 € en vals de compra entre els que hagin encertat els dos camins
o Un tercer premi de 50 € en vals de compra entre els que hagin encertat un dels camins
Per considerar-encertant ha de coincidir tant l'ordre de les botigues com la paraula màgica que surt al final de cada
camí de la gimcana.
A més aquests premis aconseguiran 5 regals dels premis extres agafats aleatòriament de la urna el dia de la gala.
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-

Una botiga
o La botiga que més ha agradat que tingui un nombre de vots més gran
Rebrà els 3 premis secundaris que quedin a l'urna!

-

-els/les assistents/es
o De totes les persones que vinguin rebran els 3 premis que quedin.

-

Un dibuix
o El premi al dibuix es realitzarà en la última junta abans del dia 25 i tindrà el jurat de tots els assistents a la
reunió.
Rebrà aquests 5 premis extres:

9. DISTRIBUCIÓ DELS PREMIS I PUBLICACIÓ DE LA IDENTITAT DELS GUANYADORS
Els premis es lliuraran en la Gala de lliurament de premis.
10. CONTROL DEL SORTEIG
L'organització disposarà d'un enregistrament del lliurament de premis així com l'acta en què es van declarar els
guanyadors.

