Bases de la promoció: Rebaixes d’estiu - Compra, rasca i guanya a Rubí
1. Per participar en la promoció Rebaixes d’estiu – Compra, rasca i guanya a Rubí cal ser una persona
que hagi comprat en les dates de la promoció a qualsevol dels establiments adherits a la Federació
d’Associacions de Comerciants i Gremis de Rubí (La Federació) i que li hagin obsequiat una butlleta rasca
de participació. És un sorteig directe i a l’atzar. La persona agraciada amb una butlleta rasca cal que la
rasqui a l’establiment al moment de rebre-la i així saber el resultat. Degut a la diversa tipologia dels
establiments aquests poden fixar un import mínim de compra a partir del qual obsequien la butlleta rasca a
la clientela o bé oferir la promoció en un/uns dia/dies concrets al llarg de mes de juliol o agost.
2. La Federació edita les butlletes rasca de la promoció i les distribueix als establiments associats a partir
del dia 02.07.2013 per tal de que les lliurin com obsequi de compra a la seva clientela i sempre abans del
dia 31.08.2013, data final de la promoció.
La Federació imprimeix un total de 50.000 butlletes rasca i amb una probabilitat de premi prevista del 10%
La Federació lliure gratuïtament a cada establiment un lot de cent butlletes rasca i que previsiblement
inclou deu premis.
►

Els establiments que vulguin més lots de 100 butlletes rasca només cal que les demanin a la
Federació o la seva associació. La Federació les distribueix fins exhaurir les 50.000 impreses.

3. La Federació no admet cap butlleta diferent a les editades i lliurades als establiments participants, o bé
que estigui estripada o esmenada. Una persona participa amb tantes butlletes com li hagin obsequiat.
4. El premi de la promoció és un euro a descomptar de la compra a la mateixa botiga
o parada del Mercat Municipal de Rubí on surt la butlleta rasca amb premi un euro (1,00 eur).
El premi no es bescanvia per diners i caduca el dissabte dia 31.08.2013.
5. La persona guanyadora cal que bescanviï el premi a la mateixa botiga on guanyi la butlleta premiada.
Els premis són gentilesa de les associacions i dels establiments que integren la Federació.
Rubí Centre – Centre Comercial a Cel Obert. Associació de Comerciants Rubí Centre Botiguer
Mercat Municipal de Rubí. Associació d’Adjudicataris Mercat Municipal de Rubí
Comerç de Ca n’Oriol. Asociación de Comerciantes de Ca n’Oriol
Monturiol – Progrés – Les Torres. Associació de Comerciants Monturiol-Progrés
6. Cada associació abona als seus associats els deu primers premis butlleta rasca bescanviats al finalitzar
la promoció (deu euros). El cartell promocional identifica als establiments participants.
7. La persona que fa efectiu el premi es compromet a participar en les activitats de promoció que la
Federació/Associació consideri oportunes (fotografies, etc...) i cedeix a la Federació tots els drets d’imatge
i difusió respecte de la promoció.
8. La Federació, amb oficina a Rubí, av. de Barcelona, 57, entl. 2a. desp. 0, resolt qualsevol cas no previst
a les bases. Les bases estan dipositades a la Federació i disponibles als establiments.
9. El fet de participar en la promoció sorteig implica la total acceptació de les bases. No poden formar part
del sorteig propietaris/es o treballadors/es dels establiments associats amb la butlleta rasca del seu mateix
establiment.
Rubí, 26 de juny de 2013.

