BASES CONCURS GENER GRATIS PER SEMPRE
Entre tots els participants es sortejaran dues (2) gratuïtats de la quota de gener
per a tota la vida.
Es realitzarà un sorteig de la quota de gener gratuïta per a tota la vida al centre
entre tots els participants del concurs que es realitzarà als nostres perfils oficials
de facebook i instagram
Si vols participar, només caldrà:
-Seguir-nos a la nostra pàgina de Facebook o el nostre perfil d'instagram
-Fer-te una foto al marc de fotos que trobaràs a la instal·lació
-Penjar-la a les xarxes socials amb el #propositsdegenergratis
Fàcil veritat? Un cop acabat el plaç de participació i mitjançant una aplicació web es
seleccionaran a l'atzar les persones que hagin realitzat els tres passos per a
participar en el concurs.

Com participar?
Fes-te una fotografia amb el marc que trobaràs a la instal·lació i penja-la a les xxss
(instagram o facebook) amb el hashtag #propositsdegenergratis

El Premi
Es sortejaran dos (2) gratuïtats de la quota de gener per a tota la vida.

*CONDICIONS GENERALS DEL SORTEIG
La promoció s'iniciarà el 9 de gener 2019 i finalitzarà el 31 de gener de 2019 a les
00.00. L'organització es reserva el dret d'ampliar la durada del concurs fins a la
data que estimi oportuna.
Els participants hauran de ser residents a l'estat espanyol i ser fans de la pàgina de
Facebook o perfil d'Instagram oficial del
CEM SVH (segons el concurs)
El premi pel(s) guanyador(s) és personal i intransferible, i en cap cas podrà ser
objecte de canvi o compensació en efectiu a petició del(s) guanyador(s).

El premi consistirà en la mensualitat de gener gratuïta per a tota la vida, sempre
que l’usuari no tramiti baixa del contracte actual. En el cas que es donés de baixa
de la quota actual i la tornés a contracte més endavant, es perdria el premi a tots
els afectes.
Cada persona pot participar tant en el concurs de facebook i instagram només un
cop en cada canal.
L'organització es reserva el dret a modificar les bases de la promoció, parcial o
totalment en qualsevol moment.
Així mateix, es reserva el dret a anul·lar-la, deixar el premi desert o revocar-lo en
cas de detectar-se alguna irregularitat.
La participació en la promoció suposa la concessió d'autorització expressa a CEM
SVH per a utilitzar de forma gratuïta i amb finalitats promocionals i/o publicitàries
el nom i les dades personals de qualsevol dels participants del concurs.
Així mateix, els guanyadors eximeixen a CEM SVH de responsabilitat derivada de
qualsevol perjudici que pugui patir en l'ús del premi objecte de la present
promoció.
CEM SVH, en cas de rebre qualsevol tipus de reclamació en relació als comentar o
imatges, es reserva el dret a retirar-los automàticament, sense necessitat de
realitza comunicació prèvia a l'usuari. Així mateix, es reserva el dret de retirar de
forma automàtica aquells comentari de caràcter inofensiu i que no s'adaptin a la
present promoció.
Drets d'imatge: els participants a la promoció autoritzant a CEM SVH a publicar les
imatges enviades, comentaris i/o noms i cognoms dels participants, amb finalitat
publicitària i/o promocionals, tot en xarxes socials sense que aquestes accions els
hi confereixin dret de remuneració o benefici amb l'excepció feta de l'entrega del
premi corresponent en el cas d'haver-ne resultat guanyador/a d'aquesta promoció.
La cessió inclou tots els dret de reproducció, transformació, distribució i
comunicació pública de la gravació o imatges captades, sense limitació de temps ni
d'espai.
El nom del guanyador/a es publicarà a la pàgina de Facebook i al perfil d'Instagram
oficials del LA CORXERA.

--Sant Feliu de Guíxols, gener 2019

