
Participa en el sorteig de la panera del recapte de la Festa Major 

de Blancs i Blaus 2017!

Aquesta Festa Major et portem de nou el sorteig de tres paneres, molt grosses del recapte
de la Festa Major de Blancs i Blaus, que elaborem amb la col·laboració dels comerços de
la ciutat. 

Les empreses col·laboradores facilitaran un producte pel fet de participar en el recapte,
que  s'afegiran  a  la  resta  de  productes  per  tal  d'augmentar  el  premi  final  per  als
guanyadors de les paneres. Els noms dels afortunats guanyadors del sorteig es donarà a
conèixer durant el concurs de rajolers de la Festa Major de Blancs i Blaus. 

Tres afortunats  s’emportaran les paneres: omple la butlleta i participa-hi.

Trobaràs la  resta  de bases de participació a la  web:  www.blancsiblaus.cat.  I  si  algun
concursant no pot accedir a la web i vulgui una còpia de les bases, la Comissió de Festa
Major, li facilitarà. 

Bases de participació:

Hi haurà tres guanyadors escollits per una mà innocent el dia 3 de setembre de 2017, en
el marc del concurs de rajolers de la Festa Major de Blancs i Blaus.

La data màxima d'entrega de butlletes és fins el dia 2 de setembre de 2017 a la Botiga de
la Festa Major (Sala Sant Francesc, Carrer Antoni Espí i Grau, 1). Per tant,

IMPORTANT: les botigues participants al Recapte de la Festa Major hauran de portar
les bústies i butlletes (i el regal de la panera si hi participen) a la caixa ràpida de la
Botiga de la Festa Major en el següent horari:

HORARIS:

- Del 25 d’agost al 2 de setembre, d’11h a 13.30h i de 17.30h a 21.30h

Els guanyadors seran anunciats durant l'acte del Concurs de Rajolers, el diumenge 3 de
setembre de 2017.  

Podran participar en el Concurs totes aquelles persones que omplint, en la seva totalitat,
la butlleta de participació, al fer una compra en els establiments col·laboradors amb el
recapte, tantes vegades com vulgui.

Tot participant que sigui sorprès realitzant pràctiques irregulars dins del sorteig, tals com
suplantació  d'identitat,  falsificació  de  butlletes,  adulteració  d'informació,  comportament
negatiu  cap  al  sorteig  o  als  establiments  col·laboradors,  no  serà  considerat  com
participant del concurs.

Respecte al premi, aquest no podrà ser lliurat dues vegades al mateix concursant, si un
concursant guanya una panera, ja no podrà optar a cap altre premi, automàticament el
premi recaurà a un altre concursant.

La participació en el Concurs, regit per aquestes bases, implica, per a cada participant, el
reconeixement de la seva possibilitat de perdre o guanyar, i  la seva acceptació de les
normes.

http://www.eltotdigital.com/www.eltotdigital.com/lagranpanera


La decisió de cada persona d'intervenir en el sorteig serà totalment voluntària i implicarà
l'acceptació dels resultats del mateix que la seva participació pogués tenir.

Pel  fet  de  participar  en  el  sorteig,  s'entendrà  que  els  concursants  han  adquirit  total
coneixement de les presents bases, acceptant-les en la seva integritat i sotmetent-se a
aquestes regles per a la seva intervenció en el sorteig.

El participant autoritza expressa i irrevocablement a la Comissió de festa major utilitzar el
seu nom i les fotografies preses durant l'entrega de premis per a fins promocionals o de
publicitat, sense que sigui necessari efectuar-li pagament algun per això.

Una còpia d'aquestes bases serà publicada dins de la pàgina www.blancsiblaus.cat com
per a coneixement públic de qui s'interessin en conèixer-les.

La Comissió de la festa major podrà modificar sense restriccions les presents bases i/o el
sorteig en funció de criteris que tendeixin a millorar la realització d'aquest.  En cas de
produir-se canvis, aquests es comunicaran amb la deguda antelació a través de la plana
www.blancsiblaus.cat

Durant el moment del sorteig s'extrauran sis butlletes, tres guanyadores i unes altre tres
de reserva. La butlleta reserva passarà a ser guanyadora en cas de no poder contactar en
les dades previstes (abans del 15 de setembre) amb la persona de la butlleta guanyadora.
En cas de què tampoc ens podem posar en contacte amb la persona guanyadora per
reserva es tornarà a realitzar el sorteig escollint dues butlletes.

La Comissió de Festa Major es reserva el dret d'iniciar les accions legals que procedeixin
en cas de detectar irregularitats  durant  el  sorteig,  tals com falsificació,  suplantació de
personalitat, adulteració d'informació, etc.

La Comissió de Festa Major no serà responsable per danys o perjudicis que pogués patir
qualsevol participant o els tercers, en les seves persones o béns, amb motiu i/o ocasió de
la participació en el sorteig i/o de l'ús del premi en el cas de tractar-se del guanyador del
mateix, declinant tot  tipus de responsabilitat  contractual i/o extracontractual enfront del
concursant  guanyador  i/o  acompanyants  i/o  els  seus  successors,  el  que  és  acceptat
incondicionalment per cada concursant.

La Comissió de Festa Major tampoc es farà responsable pels menors d'edat que, sense
autorització dels seus pares o representants, poguessin intervenir de qualsevol forma en
aquest sorteig.

La Comissió de Festa Major es reserva el dret exclusiu de suspendre definitivament o
transitòriament  el  sorteig,  com  així  també  d'introduir  les  modificacions  que  jutgi
convenients en quant a les condicions i característiques del mateix, comunicant el fet als
concursants mitjançant la modificació que correspongui a les presents bases i publicant la
mateixa en el Lloc; sense que això generi dret algun o reclam per part dels participants ni
responsabilitat ulterior de cap tipus per a La Comissió de Festa Major.

http://www.blancsiblaus.cat/

