BASES PER PARTICIPAR A LA CAMPANYA “AQUESTA TARDOR,VIATJAR A
SALLENT TÉ PREMI!”
1. Objectiu
L´Ajuntament de Sallent, Cabrianes i Cornet ha engegat una campanya amb el lema “ TU
FAS GRAN EL NOSTRE COMERÇ LOCAL” que vol posar en valor la importància del comerç de
proximitat i donar-li un impuls davant la crisi provocada pel coronavirus.
Aquesta campanya, organitzada des de l'àrea de Promoció Econòmica municipal, inclou
diverses accions, i d´aquestes cal destacar l´entrega a cada llar del municipi d´una bossa
reutilitzable amb el lema de la campanya i un passaport. Així els veïns/nes de Sallent,
Cabrianes i Cornet podran viatjar aquesta tardor pels comerços del municipi i entrar en el
sorteig de vals de compra per gastar al comerç i a la restauració local.
2. Participants del sorteig de vals de compra i forma
Poden participar en el sorteig, les persones majors d´edat que emplenin la butlleta, que
trobaran dintre el passaport, amb les seves dades personals i els segells de 6 establiments
diferents , amb les següents condicions:
Els segells s´obtindran per cada compra superior a 10,00 euros de 6 establiments comercials
diferents de Sallent, Cabrianes i Cornet. *
*No comptarà com a segell, la repetició de compra d´un comerç.
Una vegada emplenada la butlleta, caldrà dipositar-la a una de les bústies situades a la
travessia del teatre o a la Plaça de la Pau de Sallent.
EXCLUSIONS DE PARTICIPACIÓ:




Els titulars dels comerços no podran participar amb butlletes segellades al seu
establiment.
Les butlletes segellades parcialment o sense segellar.
Una mateixa persona només pot ser guanyadora d´un dels premis.

3. Termini per participar en el sorteig
El termini per dipositar les butlletes a les bústies s´acaba el 30 de novembre de 2020.
4. Premis
Es sortejaran 9 vals de compra com a premis i s´adjudicaran per ordre de sortida del
premiat començant pels vals de major a menor import i tenint en compte el següent detall:
-

4 vals de compra de 250,00 € per gastar al comerç local i la restauració.
5 vals de compra de 100,00 € per gastar al comerç local i la restauració.

(1)
(2)

S´entregaran 5 vals de compra de 50,00 € per premi.
S´entregaran 5 vals de compra de 20,00 € per premi.

(1)
(2)

5. Sorteig
El sorteig es realitzarà el dia de l´encesa oficial dels llums de Nadal. L´Ajuntament es
reserva el dret de modificar el dia del sorteig i fer difusió de la nova data , en el cas que
l´encesa de llums es realitzi abans del dia 30 de novembre.
6. Lliurament de premis

No hi haurà acte públic per l´entrega dels premis, es comunicarà als premiats el dia, lloc i
forma d´entrega del premi.
7. Acceptació de les bases
La participació en aquest sorteig pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
Qualsevol fet imprevist o detall no inclòs en aquestes bases serà resolt per l´àrea de
Promoció Econòmica Municipal.

Sallent, novembre de 2020

