BASES CONCURS DE LA CAMPANYA
“A L’ESTIU EL COMERÇ DE VINARÒS ESTÀ VIU”
OBJECTE DE LA INICIATIVA
La Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de Vinaròs ha preparat una iniciativa per a dinamitzar i
promocionar l’activitat comercial a la ciutat. L'objectiu és incentivar les compres, donar a conéixer la
variada oferta comercial i atreure el públic més jove, a través del sorteig de 300 euros (3 premis de 100
€) per a realitzar compres als comerços que s’adherisquen a la campanya.
La campanya A l’estiu el comerç de Vinaròs està viu inclou la realització d’un concurs en format
presencial i un altre concurs en línia a través del canal d’Instagram de Vinaròs Promou, amb la finalitat
d’incentivar la participació de col·lectius de diverses edats i atreure l’atenció del públic més jove amb
major tendència a realitzar les seues compres a través d’internet.
ADHESIÓ DELS COMERÇOS A LA INICIATIVA
1. Podrà participar qualsevol comerç minorista ubicat a Vinaròs.
2. El termini d'inscripció començarà el 25 de maig i finalitzarà l’1 de juny.
3. Els comerços de Vinaròs que vulguen participar en la iniciativa hauran d’emplenar el formulari a través
del següent enllaç: https://bit.ly/estiuviuavinaros
4. Als 50 primers comerços que s’adherisquen se'ls entregarà un lot amb el següent material:
• Un cartell amb la imatge de la campanya, que hauran de posar en un lloc
visible per a fer difusió de la iniciativa
• Butlletes de participació per a entregar a la clientela
FUNCIONAMENT DEL CONCURS (PER A PARTICIPACIÓ FÍSICA I PER PARTICIPACIÓ EN
INSTAGRAM)
A. Dinàmica de funcionament del concurs per a participació física
1. El període per a participar en el concurs en la modalitat de participació física està comprés
entre el dia 3 i el 17 de juny.
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2. El comerç entregarà una butlleta de participació als clients que realitzen compres en el període
indica
3. La persona compradora dipositarà la butlleta de participació acompanyada del corresponent
justificant de compra en les bústies gegants habilitades per a això.
4. S'instal·laran 4 bústies gegants vinculades amb la imatge de la campanya que estaran ubicades
en punts estratègics de la ciutat.
5. Finalitzat el període de participació, es realitzarà el sorteig entre totes les paperetes
dipositades en les bústies i que complisquen els requisits especificats en aquestes bases de
participació.
6. En el sorteig, que es realitzarà de manera pública el dia 21 de juny, s’escolliran 2 persones
guanyadores del premi per participació física.
B. Dinàmica de funcionament del concurs per participació en Instagram
1. El concurs es realitzarà a través del perfil d’Instagram de @VinarosPromou.
2. La participació del concurs es podrà realitzar del 3 al 16 de juny a les 23.59h.
3. Per a participar-hi s’han de realitzar els següents passos:
a. Seguir el perfil oficial de Vinaròs Promou (@VinarosPromou) en Instagram.
b. Fer «m’agrada» a la publicació del concurs A l’estiu el comerç de Vinaròs està viu.
c. Mencionar en comentaris les persones amb qui t’agradaria anar de compres. Ho pots fer les
vegades que vulgues.
El 17 de juny s’anunciarà la persona guanyadora en el perfil d’Instagram de Vinaròs Promou.
PREMIS
- Premi per participació física: 2 premis per valor de 100€ (IVA inclòs) cadascun, per a gastar en
els comerços adherits a la iniciativa.
- Premi per participació en concurs Instagram: 1 premi per valor de 100€ (IVA inclòs), per a
gastar en els comerços adherits a la iniciativa.
LLIURAMENT I GAUDI DEL PREMI
El lliurament de premis el realitzarà l'empresa MD Studio, contractada per l’Ajuntament de Vinaròs per a
l’organització i gestió del concurs.
- La persona premiada en el concurs d’Instagram rebrà un missatge des del perfil d’Instagram de
Vinaròs Promou i disposarà d’un termini de 4 dies hàbils per a respondre i acceptar el premi.
- Als guanyadors se'ls entregarà un xec simbòlic amb la quantia del premi i un llistat amb els
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comerços adherits a la campanya on hauran de realitzar les compres.
- Els guanyadors tenen fins al dia 22 de juliol per a realitzar les compres i fer efectiu el premi.
- Una vegada realitzades les compres i entregats els justificants de compra a l’empresa MD
Studio, aquesta els abonarà els 100 € o la part del premi efectivament justificada.
PUBLICACIÓ DELS GUANYADORS DEL PREMI
Les persones guanyadores dels premis autoritzen l'Ajuntament de Vinaròs perquè puga publicar la seua
imatge, el seu nom i cognoms en els perfils oficials en xarxes socials i/o en la pàgina web, en el portal del
comerciant i en el setmanari municipal El Diariet, en aquelles publicacions que es realitzen relacionades
amb aquesta iniciativa.
CONDUCTA
L’organització es reserva el dret de rebutjar qualsevol participació que incloga o suggerisca:
- Qualsevol tipus de comportament il·legal o antisocial.
- Celebritats o altres persones conegudes, logotips, contingut amb drets d'autor o marques comercials
que pertanyen a personatges de tercers.
- Gestos ofensius o que podrien causar ofensa sobre la base de gènere, raça, orientació sexual, religió o
cultura.
- Es reserva el dret d'ajustar aquesta política a les entrades i les fotos necessàries per raons no indicades
en aquesta llista.
TRACTAMENT DE DADES
Les dades de caràcter personal aportades durant el procés d’inscripció al concurs seran tractades per
l’empresa contractada per a realitzar aquesta acció, MD Studio, que podrà cedir-les a l’Ajuntament de
Vinaròs, amb l’única finalitat d’enviar informació i notificacions rellevants en relació amb la seua
participació en el concurs.
Les dades rebudes s'utilitzaran amb l’única finalitat de localitzar els guanyadors i per a publicar el nom
de les persones guanyadores en els mitjans de comunicació de l’Ajuntament de Vinaròs. Acabat el
concurs, les dades seran destruïdes.
Les dades mai seran utilitzades amb finalitats comercials ni seran cedides a tercers no estipulats,
excepte en cas d’obligació legal.
Les persones inscrites en el concurs podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
sobre les seues dades en compliment de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de
Dades Personals i garantia de drets digitals, enviant un correu electrònic a estiuviuavinaros@gmail.com
ANUL·LACIÓ, SUSPENSIÓ O MODIFICACIÓ DE LA PROMOCI
L'organització es reserva el dret d'anul·lar o suspendre la promoció o canviar alguna de les condicions,
quan per causes alienes a la seua voluntat no poguera complir amb el seu normal desenvolupament,
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segons el que s'estableix en les bases, sense que per això els participants tinguen dret a rebre cap
compensació.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES DE LA PROMOCIÓ
El fet de participar en la promoció implica l'acceptació pura i simple d'aquestes bases, que poden ser
consultades en la pàgina web de l'Ajuntament de Vinaròs www.promou.vinaros.es en l'apartat de
Comerç, promoció comercial.
FACEBOOK i INSTAGRAM no patrocinen, avalen ni administren de cap manera la promoció, ni estan
associats a aquesta. El participant exonera aquestes xarxes socials de qualsevol responsabilitat derivada
de la present promoció i garanteix que ja n’és usuari i que ha acceptat les seues Condicions Legals,
siguen generals o particulars, polítiques de privacitat o de qualsevol altre tipus aplicables a les dites
xarxes, les quals poden ser diferents de les presents Bases.
L'organització es reserva el dret de retirar o modificar qualsevol participació en el cas de circumstàncies
imprevistes fora del seu control raonable (incloent, però sense limitació, canvis en els Termes de
Facebook Pages i Instagram).
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