NORMATIVA DEL SORTEIG
Sorteig participatiu Instagram. VENS DE COLÒNIES?
El Departament de Social del Comú d’Andorra la Vella organitza un sorteig participatiu a la xarxa
social Instagram del 14 de maig al 13 de juny.
Aquest sorteig es regirà per les següents bases:
PRIMERA. DURADA
El període de participació serà del 20 de maig fins a les 12h de l’11 de juny del 2021.
SEGONA. REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
Els requisits per participar en el sorteig són:
-

Ser major de 18 anys
Disposar d’un compte d’usuari a Instagram i seguir el perfil @infancia_alv
No ser treballador del Servei a la Infància del Departament de Social del Comú d’Andorra
la Vella

TERCERA. MECÀNICA DEL CONCURS
Al perfil d’Instagram @infancia_alv es penjarà una publicació que farà referència al sorteig
organitzat.
Per participar caldrà:
1. Donar like a la publicació
2. Comentar la publicació identificant-se amb el nom real i mencionant als dos infants
nascuts entre els anys 2007-2014 als que li regalarien la inscripció a colònies (no és
necessari que les dues persones mencionades tinguin perfil d’Instagram).
Totes aquelles persones que hi participin optaran als premis especificats més endavant.
QUARTA. MECÀNICA DEL SORTEIG
El sorteig s’efectuarà al Departament de Social el dia 11 de juny a les 15h.
En una urna es dipositaran els noms de tots els participants i en un altra hi haurà dues butlletes:
una amb el nom de la casa de colònies de Can Font i l’altra amb el nom de la casa del Centre de
Montagne de Thèbes. S’extraurà de la primera urna el nom d’un dels participants i acte seguit
s’extraurà de l’altra el nom d’una de les cases, assignant així el guanyador amb la inscripció
corresponent i es tornarà a fer una segona vegada per determinar qui serà el guanyador de la
segona inscripció.
CINQUENA. PREMIS
-

Inscripció per a dos infants (nascuts entre els anys 2007-2014) a l’activitat de Colònies
organitzada Can Font del 26 de juliol al 6 d’agost
Inscripció per a dos infants (nascuts entre els anys 2007-2014) a l’activitat de Colònies
organitzada al Centre de Montagne de Thèbes del 16 al 27 d’agost.

El Comú d’Andorra la Vella es reserva el dret d’anul·lar el premi en el cas que no es realitzi
l’activitat de Colònies.

Els premis són personals i intransferibles.
SISENA. DADES ERRÒNIES I RESPONSABILITATS
En el supòsit que existís un error en les dades facilitades per les persones premiades de manera
que no sigui possible la seva identificació, el premi quedarà anul·lat.
SETENA. COMUNICACIÓ I REQUISITS PER GAUDIR DELS PREMIS
El Departament de Social del Comú d’Andorra la Vella contactarà per missatge privat a través
d’Instagram amb els guanyadors
La recollida dels premis es farà a les dependències del Departament de Social situades a
l’avinguda Príncep Benlloch, núm. 59 d’Andorra la Vella.
Per l’obtenció del premi, el guanyador s’haurà d’identificar degudament amb un document
d’identitat o passaport.
En el supòsit que el guanyador no acceptés o no pogués gaudir del premi, el Comú d’Andorra la
Vella en podrà disposar lliurement.
VUITENA. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades dels guanyadors entraran a formar part de la base de dades del Comú d’Andorra la
Vella i seran tractades d’acord amb les previsions de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de
dades personals. En qualsevol moment el titular de les dades podrà exercir els seus drets
d’accés, supressió i oposició mitjançant comunicació escrita adreçada al Departament de Social
a l’avinguda Príncep Benlloch, núm. 59, d’Andorra la Vella o per correu electrònic:
infancia@comunandorra.ad
NOVENA. DRETS
Tots els/les participants autoritzen al Comú d’Andorra la Vella a reproduir i a utilitzar el seu nom,
cognoms i imatge en qualsevol activitat publica promocional relacionada amb els esdeveniments
que organitza el Servei a la Infància, incloent material promocional, publicitat, revistes, xarxes
socials i la seva pàgina web. A tal efecte, cedeixen de forma gratuïta els drets d’imatge sense
limitació territorial ni temporal al Comú d’Andorra la Vella, qui en podrà fer distribució
únicament amb caràcter no lucratiu.

DESENA. CONDICIONS GENERALS
La participació en el sorteig VENS DE COLÒNIES?, implica l’acceptació d’aquestes bases que
estaran a disposició del públic a www.andorrralavella/infancia
El Comú d’Andorra la Vella es reserva el dret de resoldre segons la seva interpretació els aspectes
no previstos en aquestes bases

