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BASES DEL JOC:
1. El joc és obert a tothom que compri a les botigues participants en la campanya “Aquest nadal pesca
un bon regal” i consisteix en 1 premi de 3.000 €, 1 de 1000 € , 1 de 750€, 1 de 500€, 1 de 250€. El dia
del sorteig es sortejaran a més a més 3 premis (40€, 50€ i 60€) entre els assistents al Teatre Auditori
2. Les botigues participants al joc es distingiran perquè tindran exposat el cartell de la campanya.
3. La campanya comença la setmana del 2 al 8 de desembre de 2013 i acaba el 8 de gener de 2014.
4. Aquests premis s’hauran de gastar als comerços de la Unió de Botiguers de Ripollet des del 13-012014 fins el 31-01-2014.
5. Per participar en el joc, caldrà omplir amb les dades personals les butlletes que facilitaran les botigues
participants en el joc.
6. Les butlletes només es lliuraran si s’ha realitzat alguna compra.
7. Les butlletes plenes, i amb el segell de l’establiment, s’hauran d’introduir en una urna col·locada en un
lloc visible i amb el disseny de la campanya de la Unió de Botiguers de Ripollet. També es podran
dipositar en una urna ubicada al Centre Cultural.
8. Es podran omplir tantes butlletes com es desitgin. No hi ha límit de participació.
9. Els titulars dels establiments que participen en la campanya no poden omplir butlletes amb el seu
nom. Si s’extreu com a butlleta guanyadora una papereta amb el nom d’un titular de botiga es
declararà nul·la. Els familiars de primer grau podran participar sempre que no sigui amb paperetes
segellades per l’establiment relacionat amb la família.
10. Els establiments participants han de ser membres actius de la U.B.R.
11. Els participants només tindran dret a obtenir un premi en el sorteig, és a dir, si un participant sortís
premiat i es tornés a treure una altra butlleta amb les dades del mateix, aquesta última hauria de ser
declarada no vàlida i es tornaria a treure una nova butlleta.
12. El sorteig es farà el diumenge 12 de gener de 2014 a les 12 del migdia en un acte obert al públic al
Teatre Auditori de Ripollet. Es comptarà amb la presència del senyor notari per validar el sorteig.
13. Procés del sorteig: s’ introduirà el contingut de cada caixa en una urna comuna. D’entre totes les
butlletes participants unes mans innocents extrauran les 5 butlletes i diran el nom de les persones
guanyadores. Es procedirà a trucar a les cinc persones i s’hauran de presentar al Teatre Auditori en
un màxim de 20 minuts. Si no es pot localitzar en el mateix moment a les persones guanyadores, se
seleccionarà una altra butlleta i es tornarà a iniciar el mateix procés.
14. S’extrauran 5 butlletes de reserva.
15. És imprescindible presentar-se amb el DNI.
16. Les dades de les butlletes s’han d’escriure clarament per tal de facilitar la identificació. Si les dades
no s’entenen, la Unió de Botiguers de Ripollet i el notari poden decidir seleccionar una altra butlleta.
17. A l’escenari del Teatre es podran veure els cinc premis.
18. Per ordre d’arribada al teatre, els guanyadors/es rebran un número i en ordre d’aquest número,
hauran de pescar un dels diversos ànecs que es trobaran a una base rodona giratòria.
19. Els imports dels premis estaran a les bases dels ànecs però tapats.
20. Els guanyadors no podran descobrir l’import del seu premi fins que tots els guanyadors hagin pescat
el seu ànec.
21. Amb aquesta dinàmica és possible que la primera persona a la que es truqui no sigui
indispensablement el guanyador/a dels 3000€.
22. Les persones guanyadores rebran, el mateix dia 12 el premi i un llistat de tots els establiments on
hauran de gastar els premis.
23. Els guanyadors tindran des del 13-01-2014 fins el 31-01-2014.
24. El guanyador/a del premi de 3000€ ha de fer , com a mínim, una compra a cadascuna de les zones
comercials en les que està dividit Ripollet. El dia del sorteig se li lliurarà un llistat de les botigues
participants dividides per zones comercials.
25. Si el/la guanyador/a és menor d’edat, haurà d’anar acompanyat d’un tutor.
26. Les persones guanyadores es comprometen a participar en les activitats de promoció que consideri la
Unió de Botiguers (fotografies, entrevistes als mitjans de comunicació, web, etc.).
27. La Junta de la Unió de Botiguers resoldrà qualsevol cas no previst en aquestes bases. El fet de
participar en el joc implica l’acceptació de les bases.
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