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Bases sorteig – campanya L’Empordà als aparadors 

 

1. Identificació de l'organitzador 

 

Consell Comarcal de l'Alt Empordà, amb CIF P6700008C i domicili social a 

Carrer Nou, 48, 17600-Figueres (Girona). Telèfon de contacte 972514470 i 

adreça de correu electrònic promocio@altemporda.cat 

 

2. Dates d'inici i finalització 

 

Els interessats podran participar mentre duri la campanya, des del 21 d’octubre 

i fins el 21 de novembre de 2021. El sorteig es durà a terme el 24 de novembre 

de 2021. 

 

3. Mecànica del sorteig 

 

Els interessats han fer fotografies de la campanya, publicar-les a les xarxes 

socials Facebook i/o Instagram, fer servir el hashtag #empordaaparadors i seguir 

el compte @emporda.aparadors. 

Poden optar a guanyar un val de 30 € a bescanviar en una de les empreses 

adherides. 

 

4. Requisits per participar 

 

Els interessats hauran de: 

• Tenir un compte personal a Facebook i/o Instagram 

• Tenir el compte en obert (no-privat) des del 21 d’octubre i fins el 30 de 

novembre, per tal que els organitzadors i el públic pugui veure les 

fotografies sense necessitat de ser amics/seguidors 

mailto:promocio@altemporda.cat
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• Realitzar una fotografia d’autoria pròpia de: 

◦ aparadors de les botigues adherides a la campanya 

◦ productes locals situats als aparadors de les botigues adherides a la 

campanya 

◦ plats que conformin el menú dels restaurants adherits a la campanya 

◦ esdeveniments dins les botigues (tastos, demostracions...) adherits a 

la campanya 

• Publicar la fotografia a Facebook i/o Instagram entre el 21 d’octubre i el 

21 de novembre de 2021, escrivint en l’espai de text el hashtag 

#empordaaparadors 

• Seguir el compte oficial @emporda.aparadors a Facebook i/o Instagram 

• Mantenir la publicació fins el 30 de novembre de 2021 

Les publicacions han de ser posts (fixes) que continguin el hashtag 

#empordaaparadors. No s’admetran storys (efímeres) com a participació al 

sorteig. 

Les publicacions es poden penjar a Facebook i/o Instagram. 

No hi ha límit en el nombre de publicacions presentades per cada interessat. 

 

5. Nombre de guanyadors i premi ofert 

A cada publicació se li assignarà un número, equivalent a una participació. 

Si la mateixa publicació es penja a les dues xarxes socials (Facebook i 

Instagram), es comptabilitzarà com a 2 participacions per a l’interessat. 

Es farà un sorteig introduint el nombre total de participacions i se’n seleccionaran 

a l’atzar 116 corresponents a les guanyadores i 116 corresponents a suplents. 

Hi haurà 116 premis en forma de vals de 30€. 
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Els premis es limiten a 1 per persona física. En el cas que més d’una publicació 

de la mateixa persona física sigui premiada, s’assignarà una publicació 

guanyadora suplent. 

Els organitzadors validaran que les publicacions guanyadores compleixin els 

requisits. En el cas que no compleixin els requisits, s’assignarà una publicació 

guanyadora suplent. 

Cadascun dels 116 guanyadors rebrà 1 premi consistent en un val regal de 30 

euros, segellat pels organitzadors, que haurà de recollir en format físic a l’adreça 

que se li indiqui. 

El guanyador podrà bescanviar a l’empresa adherida que indiqui el val abans del 

31 de desembre de 2021. 

El premi no pot ser reemplaçat per cap altre. 

 

6. Mecanisme de notificació als guanyadors 

 

Es publicaran els guanyadors el 24 de novembre de 2021 mitjançant una 

publicació del compte @emporda.aparadors a Facebook i Instagram. 

A continuació, l’organització demanarà que aportin les seves dades personals 

per verificar la seva identitat (nom, cognoms, DNI, telèfon i correu electrònic) via 

xat privat des del compte @emporda.aparadors. 

Els guanyadors disposaran de 24 hores per respondre el missatge al xat privat  

manifestant que accepten el premi i aportant les seves dades. 

L’organització indicarà al guanyador on recollir físicament el premi. 

Si no es compleixen aquests requisits s’escollirà una publicació guanyadora 

suplent. 

 

7. Cessió de drets d'imatge i / o propietat intel·lectual 
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La participació al sorteig implica l’acceptació de fer públiques les dades dels 

guanyadors (nom real i perfil a xarxes socials) per part de l’organització. 

Els participants també accepten la possibilitat de cedir la seva imatge en la 

comunicació a premsa o en altres publicacions. 

 

8. Possibles suspensions o pròrrogues del sorteig 

Per causa de força major, la data de selecció dels guanyadors es pot prorrogar. 

 

 

9. Penalitzacions i desqualificacions dels guanyadors 

 

Els guanyadors poden ser desqualificats si es detecta una conducta fraudulenta, 

per exemple, l’ús de perfils falsos per publicar les fotografies. 

També seran desqualificats si no compleixen qualsevol dels punts detallats als 

apartats «4. Requisits per participar» i/o «6. Mecanisme de notificació als 

guanyadors». 

 

10. Clàusula d'exoneració de la responsabilitat 

 

El Consell Comarcal de l’Alt Empordà no es fa responsable d’altres possibles 

incompliments per part dels participants o de les empreses que han de 

bescanviar el val, així com tampoc de l’ús indegut dels premis atorgats als 

guanyadors. 


