BASES SORTEIG FESTIVAL SENDERISTA COSTA DAURADA - TERRES DE MESTRAL

1. Entitat organitzadora
L'organització del següent concurs i sorteig del premi corresponent està promoguda per l’Àrea
de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp.
2. Bases particulars
Regalar una inscripció per a dues persones en qualsevol de les activitats programades en el
Festival Senderista Costa Daurada-Terres de Mestral
El motiu del concurs i sorteig és premiar la fidelitat dels fans de la pàgina de Muntanyes de la
Costa Daurada a Instagram. La participació no té cap cost i els participants pressuposen la bona
fe en l'execució del procés i en l'elecció dels guanyadors.
Aquesta promoció no està en cap sentit, promoguda, ni promocionada, ni feta en associació
amb Instagram.
La informació que el concursant proveeix, en cap cas la proveeix a Instagram sinó als
organitzadors del concurs.
3. Acceptació de les bases
La participació en aquesta acció promocional implica l'acceptació plena i incondicional
d'aquestes bases generals i / o particulars de cada acció promocional. El reconeixement com a
participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits establerts en el punt número 4
d'aquestes bases generals.

4. Requisits de participació
Podrà participar en la promoció qualsevol persona resident en territori espanyol excepte
treballadors i familiars directes de treballadors del Consell Comarcal del Baix Camp.

Només es considerarà vàlida la participació d'aquells usuaris que completin tots els requisits de
participació explicats en el post d’Instagram (like a la publicació, seguir els dos perfils
d’Instagram @muntanyescd i @descobrircat i mencionar i etiquetar a una persona)
Un usuari pot comentar les vegades que cregui necessàries, cada comentari comptarà com una
participació.
5. Dates de començament i acabament de l'acció promocional
Aquest sorteig comença el dia 21 d’octubre de 2022 i finalitza el dia 26 del mateix mes a les 12
hores del migdia i s’anunciarà el guanyador el mateix 26 d’octubre a través del Instagram de
Muntanyes de la Costa Daurada @muntanyescd

6. Premis
Entre els participants al concurs es sortejarà una inscripció per a dues persones en qualsevol de
les activitats programades en el Festival Senderista Costa Daurada-Terres de Mestral.
7. Sorteig del premi
Una vegada conclòs el termini de participació al sorteig, es procedirà a la selecció aleatòria entre
les persones que hi hagin participat.
L’Àrea de turisme del Consell Comarcal del Baix Camp es posarà en contacte amb el/la
guanyador/a a través de la mateixa xarxa social.
En el cas en què no es pugui contactar amb un guanyador en el termini de 48 hores, es procedirà
a la selecció aleatòria d'un altre guanyador.
En lliurar les seves dades personals, els usuaris accepten expressament les condicions de les
promocions descrites en aquestes bases de participació.
8. Distribució dels premis
El guanyador accepta que les seves dades personals siguin utilitzades per l’Àrea de turisme del
Consell Comarcal del Baix Camp amb l'objectiu que aquest ens es pugui posar en contacte amb
ell per notificar-li el premi, les dates en que el pot gaudir, etc.

9. Publicació de la identitat dels Guanyadors
El/la guanyador/a accepta que el seu nom sigui publicat pels mitjans que l’Àrea de turisme del
Consell Comarcal del Baix Camp estimin oportuns, en el termini màxim de 10 dies següents a la
data de finalització del concurs.
11. Llei aplicable i jurisdicció
Les accions promocionals es regeixen per la llei espanyola. L’Àrea de turisme del Consell
Comarcal del Baix Camp i els participants en la promoció, amb renúncia expressa a qualsevol
altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals de Reus, sense prejudici de poder recórrer a
instàncies arbitrals si ambdues parts així ho acorden.

