BASES LEGALS SORTEIG ART CERVESERS

ENTITAT ORGANITZADORA I FINALITAT DEL SORTEIG:
Nom comercial: Art cervesers
Nom societat: CERVEBREW, S.L.
N.I.F.: B64753700
Adreça: Espai Municipal Can Malé, s/n Naus 3 i 4 08186 Lliçà d’Amunt (Barcelona).
El “Sorteig ART Cervesers” que organitza Art Cervesers (CERVEBREW, S.L.) amb finalitats
comercials, va dirigit als assistents a la celebració del Campionat de Catalunya Absolut de
Pàdel Open Plasticband, d’acord amb el que es disposa en l’apartat de requisits de
participació.
L’objecte d’aquestes bases és regular el sorteig de 2 premis: DOS SOPARS MARIDATGE
PER A DUES PERSONES al restaurant El Racó d’en Cesc -Carrer de la Diputació, 201,
08011 Barcelona- a sortejar entre tots els participants.

DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ:
Des del 20 fins al 26 d’octubre de 2019, durant la celebració del Campionat de
Catalunya Absolut de Pàdel Open Plasticband.
Art Cervesers (CERVEBREW, S.L.) es reserva el dret d'escurçar, prorrogar, modificar o
cancel·lar aquest concurs si així ho considera convenient o si ocorreguessin supòsits
especials per impedir la realització del mateix.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ:
Els requisits de la participació seran els següents:
Podran participar aquelles persones majors d’edat que siguin sòcies de la Federació
Catalana de Pàdel, jugadors, membres dels equips i assistents al Campionat de
Catalunya Absolut de Padel Open Plasticband.

-

Les dades personals amb les quals els participants emplenin el formulari
d’inscripció, hauran de ser dades veraces.

-

La participació és gratuïta.

La mecànica de la participació consisteix a omplir un formulari amb les dades personals
(nom i adreça electrònica) i dipositar-lo en una urna propietat de la Federació Catalana de
Pàdel.
-

Els participants només podran inscriure’s una vegada a la present promoció.

-

L’urna estarà ubicada a les carpes de la Federació Catalana de Pàdel des del 20 fins
al 26 d’octubre.

CONDICIONS DEL SORTEIG I PREMIS:
El sorteig es realitzarà entre les finals que es disputaran el diumenge 27 d’octubre de 2019
a la pista Central del Campionat de Catalunya Absolut de Padel Open Plasticband al
Reial Club de Polo de Barcelona.
-

S’escolliran 2 guanyadors mitjançant l’extracció aleatòria de 2 butlletes dipositades
a l’urna pels participants.
Els encarregats d’extreure-les seran un dels directius de la Federació Catalana de
Pàdel i com a representant d’Art Cervesers, el Sr. Joan Rota, CEO de l’empresa.

-

Els guanyadors obtindran com a premi un SOPAR MARIDATGE PER A 2
PERSONES al prestigiós Restaurant El Racó d’en Cesc (Carrer de la Diputació,
201. 08011 Barcelona. Telèfon 934 53 23 52)

-

Els premis no podran ser objecte de canvi, alteració o compensació econòmica a
petició del participant premiat.

-

El veredicte i l’entrega dels premis es faran públics el diumenge 27 d’octubre entre
les finals que es disputaran al Reial Club de Polo de Barcelona, i a través de les
xarxes socials de la Federació Catalana de Pàdel i Art cervesers.

-

No és imprescindible l’assistència de les persones premiades en el moment del
lliurament dels premis. Si els guanyadors no estan presents, seran notificats
mitjançant el correu electrònic indicat a les butlletes de participació. En cas de no
rebre cap resposta per part del/s guanyador/s en el període d’un mes a comptar
des de la data d’enviament del missatge, el premi quedarà desert.

-

Al dia següent de l’entrega de premis, els guanyadors es donaran a conèixer a la
nostra pàgina web http://www.artcervesers.com i a la de la Federació Catalana de
Pàdel https://fcpadel.cat/

CONDICIONS LEGALS:
Les dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat, propietat de
CERVEBREW, S.L. El tractament de les mateixes es realitzarà de conformitat amb el que
estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i
Garantia dels Drets Digitals, publicada en el BOE núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 i
en la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç
Electrònic, amb l’objectiu de comunicar-nos amb els guanyadors, en cas de ser necessari, i
d’enviar informació comercial i/o promocional d’ART CERVESERS a tots els participants.
-

El fet de facilitar el correu electrònic sol·licitant la participació en el present sorteig,
implica l’acceptació d’aquestes bases. Davant de possibles dubtes en la
interpretació de les mateixes prevaldrà el criteri d’Art cervesers (CERVEBREW, S.L.)
Aquesta es reserva el dret a modificar, en cas que resulti necessari, els
procediments aquí establerts.

-

Participar en aquest sorteig implica que el participant està d’acord amb les regles,
termes i condicions legals i és responsable d’entendre els seus drets.

-

Cada participant en el sorteig és responsable d’assegurar-se que la butlleta estigui
seguint les regles indicades a les bases.

-

No seran vàlides les butlletes trencades, esmenades, incompletes o defectuoses.

-

Art cervesers (CERVEBREW, S.L.) es reserva el dret de decidir si una butlleta
participant és vàlida o no, segons el seu estat, si existeix qualsevol error, omissió o
defecte.

-

Els participants tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a
sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva
supressió, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, oposar-se al
tractament de les seves dades i sol·licitar la seva portabilitat.

-

Els participants poden exercir tots aquests drets enviant la seva petició mitjançant
l’adreça electrònica info@artcervesers.com o per correu ordinari a Art cervesers
Espai Municipal Can Malé, s/n Naurs 3 i 4 08186 Lliçà d’Amunt, Barcelona, indicant
el motiu de la seva petició.

CANVIS:
Art Cervesers (CERVEBREW, S.L.) es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases
promocionals, en la mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants.

Més informació sobre la política de privacitat de CERVEBREW, S.L. a la web
www.artcervesers.com

