
PROMOTORA DEL SORTEIG

Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega (d’ara en endavant “FiraTàrrega”) domiciliada a Plaça
Sant Antoni, 1. 25300 de Tàrrega amb NIF V 25203530.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 El concurs tindrà el funcionament següent: els usuaris que vulguin participar hauran
de deixar un comentari  a la publicació del sorteig mencionant amb qui voldrien
compartir l’entrada doble. 

 El  concurs  s’iniciarà  el  dilluns  22 a  les  9h i  finalitzarà  el  dijous 25 a  les
23:00h.

 No està permès crear múltiples usuaris de Facebook per tenir més opcions d'accedir
a un premi. La pràctica suposa la desqualificació immediata del concurs.

 L'usuari autoritza FiraTàrrega a publicar el seu nom en llistes de guanyadors, si
s'escau, i incorporar el seu correu electrònic a llistes de difusió en el cas d'aquelles
propostes que demanin al participant proveir aquesta informació.

PREMI

 Entre els participants en el sorteig, se sortejaran 5 entrades dobles per a l’espectacle
‘El Otro’ de la companyia Teatro del Niño Proletario (una entrada doble per a cada
guanyador) pel dia 2 de setembre a Cal Trepat de Tàrrega.

 Caràcter  del  premi:  personal  i  intransferible,  no  podrà  ser  objecte  de  canvi,
alteració, cessió a tercers o compensació en metàl·lic. Si per alguna causa no us és
possible aprofitar el premi, s’entendrà que hi renuncieu, i la Fira no us haurà de
compensar en cap cas.

 Els premiats podran recollir les seves entrades o bé a les oficines de FiraTàrrega (Pl.
Sant Antoni, 1 de 9h a 18h) o recollir-les a taquilles de Cal Trepat el mateix dia de
l’espectacle. Els guanyadors, hauran de recollir el seu premi mostrant el seu DNI.  

RESOLUCIÓ

 A  partir  de  divendres  26  d’agost,  FiraTàrrega  es  posarà  en  contacte  amb  els
participants de Facebook que hagin resultat guanyadors del sorteig, a través d’un
comentari a la seva publicació, especificant que han resultat guanyadors i que cal
que es posin en contacte amb FiraTàrrega a través d’un missatge privat a Facebook. 

 La participació en el sorteig implica l’acceptació íntegra d'aquestes bases, i del criteri
de FiraTàrrega pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i de
l'elecció dels guanyadors.

 L’elecció dels  guanyadors  es farà a  través de l’eina  www.random.org que,  una
vegada  comprovada  la  veracitat  i  condicions  de  participació  de  cada  usuari,
determinarà si el guanyador es mereix el premi. FiraTàrrega es reserva el dret a no
tenir en compte la participació d'un usuari en el cas que existeixin clars indicis de
trampes o usos impropis en relació amb el concurs.

 Acceptació del premi: El guanyador ha de comunicar personalment i de manera
expressa  l’acceptació  del  premi  per  escrit  abans  de  31  d’agost  de  2016  a
l’organització de FiraTàrrega.

 Si transcorreguts aquest període, no hagués estat possible localitzar el guanyador o
aquest no acceptés en la forma anteriorment indicada, perdrà el premi. 

 L’acceptació del premi no condiciona ni  imposa l’adquisició  o contractació de cap
classe de productes o serveis. 

http://www.random.org/


MODIFICACIONS. LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

 FiraTàrrega  es  reserva  el  dret  a  suspendre  o  cancel·lar  el  present  sorteig,  en
qualsevol moment, en cas de força major, per cas fortuït o per qualsevol altra causa
justificada que així ho aconselli, sense que d’això se’n derivi pels participants dret a
percebre cap indemnització de FiraTàrrega.

 FiraTàrrega també es reserva el dret a modificar les presents bases. Si es dóna el cas
ho notificarà als concursants i les publicarà de nou amb prou temps.

 Els  premiats  i/o  els  seus  acompanyants  eximeixen  FiraTàrrega  de  qualsevol
responsabilitat derivada de qualsevol dany i/o perjudici que poguessin patir durant el
lliurament i gaudi del premi. 

PUBLICITAT

 Els participants consenten que les seves dades personals puguin ser publicitades per
FiraTàrrega per promocionar el sorteig, en qualsevol format i mitjà de comunicació,
en cas de resultar guanyador o reserva, tot això de conformitat amb el que disposen
la  Llei  Orgànica 15/1999 de 13 de setembre de Protecció  de Dades de Caràcter
Personal i La Llei Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat
Personal  i  Familiar  i  a la pròpia imatge,  sense que això confereixi  al  participant,
guanyador o reserva dret a cap remuneració o benefici amb excepció del lliurament
del premi, en el seu cas.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 Aquesta  promoció  no  està  en  absolut  patrocinada,  aprovada,  associada  o
administrada per Facebook. Esteu proporcionant la vostra informació a Fira de Teatre
al Carrer de Tàrrega https://www.facebook.com/firatarrega en cap cas a Facebook.

 Les dades de caràcter personal que ens faciliteu seran tractades tal i com s’indica en
la política de protecció de dades de Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega podran ser
incorporades a la base de dades Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega per a l’enviament
d’informació de promocions, novetats, descomptes, etc. És possible exercir els drets
d’accés,  rectificació,  oposició  i  cancel·lació  mitjançant  un  escrit  a:
info@firatarrega.com

https://www.facebook.com/firatarrega

