BASES DEL CONCURS DE DIBUIX
“EL Joc del misteri Casal”
1. OBJECTIU DEL CONCURS
El concurs de dibuix "El Joc del Misteri Casal" 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 DEL
POBLENOU amb CIF G 65338493 situada al carrer 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) 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 tots els dibuixos lliurats al correu secretaria@eixcomercialpoblenou.com del dia 22 de juny fins a 1 de
setembre de 2020.
Tots els dibuixos han de contenir nom, telèfon o e-mail i edat per considerar-se vàlids.
6. FUNCIONAMENT DEL CONCURS
El funcionament del concurs és el següent: Dibuixar una botiga associada i posar el nom al costat. Enviar-ho escanejat
a secretaria@eixcomercialpoblenou.com
7. PREMIS
El premi consisteix a rebre un regal aleatori d'entre tots els regals infantils oferts pels nostres comerços associats del
total de premis del Joc del Misteri Casal.
8. ELECCIÓ DELS GUANYADORS
Durant la primera setmana de setembre un jurat format per la Junta del Eix decidirà qui és el guanyador d’aquest any
del concurs de dibuixos. El guanyador serà contactat per telèfon o per e-mail. El guanyador haurà d'assistir a la gala
de Joc del misteri de la primera setmana d’octubre per poder desvelar el seu premi i recollir-ho. De no poder assistir
poden designar un representant. En cas de no poder assistir-hi i no enviar a cap representant el premi es declararà
desert.
9. DISTRIBUCIÓ DELS PREMIS I PUBLICACIÓ DE LA IDENTITAT DELS GUANYADORS
Els premis es lliuraran en la Gala de lliurament de premis.
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10. CONTROL DEL SORTEIG
L'organització disposarà d'un enregistrament del lliurament de premis així com l'acta en què es declaren els
guanyadors.

