Associació Masia de Castelló
Recuperem el poble de Castelló, a les muntanyes de Vandellòs

BASES LEGALS SORTEIG D’ENTRADES
PER AL CASTERRORÍFIC
1. Empresa organitzadora de la promoció
L’Associació Masia de Castelló, amb domicili a Av. Gavadà 11, 43891, Vandellòs, i
identificada amb el CIF G43542612 organitza el sorteig (en endavant, “la
Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar a través d’internet, exclusiu per a
usuaris residents a Espanya d’acord amb el que s’ha disposat a l’apartat requisits
de participació.
La finalitat d’aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors de la Masia de
Castelló i promocionar una marca del municipi.

2. Data d’inici i de finalització
La Promoció s’iniciarà el dijous 17 d’octubre de 2019 a les 14 h i finalitza el
diumenge 20 d’octubre a les 21 hores.

3. Requisits de participació i mecànica de la promoció
Els requisits de participació són els següents:
•
•
•
•
•
•

•

Poden participar aquelles persones que resideixin a Espanya i siguin majors
de 16 anys.
Només podran participar aquells participants que siguin titulars d’un
compte a Instagram.
Els participants hauran de fer “like” a la publicació del concurs a Instagram i
hauran d’etiquetar a 2 amics durant el període de participació.
Els participants hauran d’utilitzar l’etiqueta #concurscasterrorific.
Els participants hauran de seguir els comptes a Instagram de Masia de
Castelló (@masiacastello) i Lo Tossalet (@lotossalet) per poder participar.
Els participant només podran participar amb un únic perfil d’Instagram. Si
es detecta que un participant participa amb diversos perfils seran
desqualificats.
Tot i que els participants escriguin diversos comentaris en una mateixa
publicació, només participaran amb una única participació al sorteig.
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•

L’aplicació acumularà mencions i hashtags d’un mateix participant tot i que
estigui en comentaris diferents.

4. Condicions de la promoció i premis
Es triarà al guanyador mitjançant la plataforma Easypromos de manera aleatòria.
El guanyador serà comunicat el diumenge 20 d’octubre a la nit a través dels perfils
socials de la marca (Instagram, Facebook i Twitter), juntament amb el certificat de
validesa del sorteig.
El premi consistirà en dues entrades d’adult per al Casterrorífic, que se celebra els
dies 31 d’octubre, 1 i 2 de novembre.
El guanyador del premi haurà de recollir el premi a la taquilla de Castelló els dies
que se celebra el Casterrorífic de nit, on se li atorgaran les dues entrades. No es
poden utilitzar les entrades de nit per al Petit Casterrorífic, que se celebra el 3 de
novembre.
El premi no es pot bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni
pot ser objecte de canvi o alteració.
La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la
normativa fiscal vigent.

5. Desqualificacions i penalitzacions
Si s’evidencia que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits
a les bases, o les dades proporcionades per participar no siguin vàlides, la seva
participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la
promoció, perdent tot el dret sobre els premis atorgats en virtut de la promoció.

6. Publicació de comentaris o opinions
No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri
inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que puguin vulnerar
els principis del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.
No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els
participants a la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat
d’altres participants.
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La participació a la present Promoció, així com la publicació dels comentaris que es
realitzin per part dels participants a les publicacions no podran vulnerar sota cap
concepte les Regles comunitàries d’Instagram ni les Condicions d’Ús d’Instagram.

7. Exoneració de responsabilitat
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles
pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que
puguin afectar al desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens
responsabilitzem de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui
d’aquesta Promoció.
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que pugui
impedir la realització de la Promoció o el gaudiment total o parcial del premi.

8. Protecció de dades personals
De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades,
cada participant amb l’acceptació d’aquestes bases legals consisteix que les seves
dades siguin incorporades a un fitxer, de la seva titularitat, amb la finalitat de
gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i
tramitar el lliurament del premi.
Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del
tractament, portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals
automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a
masiacastello@masiacastello.cat o mitjançant una carta adreçada a la següent
adreça: Av. Gavadà 11, 43891, Vandellòs, adjuntant en ambdós casos còpia d’un
document identificatiu.

9. Canvis i acceptació
Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la
mesura que no perjudiqui o menystingui els drets dels participants en la Promoció.
El fet de participar al sorteig implica que el Participant accepta totalment els
condicions d’aquestes bases legals. Així mateix, la participació en un sorteig
d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social
Instagram a través de la qual es desenvolupa el mateix.
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10. Legislació aplicable i jurisdicció
Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei d’Espanya. Seran
competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pugui
plantejar en relació amb la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases
als Jutjats o Tribunals de la ciutat de residència dels Participants.

