Bases del Sorteig de dues inscripcions per la 5a
Marxa del Pelegrí.
Organizador
L’Organitzador i promotor d’aquest sorteig és Manresa Turisme, de Fundació Turisme i
Fires de Manresa.

Participants
Poden participar-hi totes les persones físiques majors de 18 anys registrats prèviament
a Instagram, que siguin residents a Catalunya i que participin al sorteig seguint la
mecànica descrita en aquest document.

Mecànica del sorteig
- Seguir a Manresa Turisme al seu compte d’Instagram @manresaturisme.
- Comentar la publicació del sorteig mencionant un altre usuari.
- Poden participar usuaris inscrits i no inscrits prèviament a la 5a Marxa del Pelegrí.
- Cada usuari pot participar només una sola vegada.
- Període de participació: des de la publicació del post fins el 27 de març de 2019 les
23:59.
- El sorteig es realitzarà el dia 28 de març de 2019 amb la selecció aleatòria d’un
guanyador/a.
- Es publicarà el nom del guanyador/a a la publicació del mateix sorteig a Instagram i a
Instagram stories.
- El guanyador té 24h per acceptar el premi. Si no estigués localitzable o no l’acceptés
s’escollirà un altre guanyador/a.
- L'organitzador del concurs es reserva el dret d'anul·lar qualsevol participació que
pugui considerar sota el seu criteri com a fraudulenta.

Premi
- Dues inscripcions a la 5a Marxa del Pelegrí, que es celebrarà el 31 de març de 2019,
en la modalitat que esculli el guanyador/a i un lot de productes del Pelegrí.
- En cas que el guanyador/a ja estigués inscrit/a a la 5a Marxa del Pelegrí abans de la
realització del sorteig, se li retornarà l’import de la inscripció que havia escollit.

Protecció de dades de caràcter personal
Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment amb
l'objectiu de comunicar que han resultat guanyadors del concurs.

Acceptació de las bases
Els usuaris d’Instagram acceptaran aquestes bases legals pel fet de participar en
aquesta promoció.

