Bases del sorteig del Joc dels mocadors de la Castanyera
El període de participació en el Joc dels mocadors de la Castanyera és del dimecres 27
d'octubre al dimecres 3 de novembre del 2021. Els fulls de participació que tinguin 9 o
més respostes encertades participaran en el sorteig.
Sortegem 7 premis per un valor de 30€ cada un repartits en dos vals de compra de
diferents establiments. A cada val s'indica com i quan s'ha de gastar.
El sorteig es farà un cop s'hagin recollit tots els fulls de participació de les 2 urnes que
s'han habilitat per dipositar-les. Hi ha 1 urna a l'establiments Cal Dante i 1 urna és la
bústia de l'AFA que hi ha a l'entrada de l'escola. El sorteig es farà abans de l'11 de
novembre.
Les mans innocents dels alumnes de 6è escolliran aleatòriament 7 fulls de participació, i
es comprovarà que compleixen els requisits (han de tenir 9 o més respostes encertades i
les dades personals degudament completades). Si algun full de participació no compleix
algun d'aquests requisits, se n'agafarà un altre. També es triaran aleatòriament 7
guanyadors/es suplents, per si algun guanyador/a renunciés al premi o resultés
impossible contactar-hi per alguna dada de contacte incorrecta escrita al full de
participació.
El nom dels guanyadors/es es publicarà al web de l'AFA Progrés (www.afaprogres.cat) a
partir de l'11 de novembre. També s'hi contactarà per telèfon, i se'ls donarà les indicacions
pertinents per recollir el premi.
Passats 30 dies naturals després de la publicació del nom del guanyador/a al web de
l'AFA, es donarà per caducat el dret a qualsevol reclamació.
El premi no es podrà canviar o substituir a petició del guanyador/s. Si per alguna causa no
us és possible aprofitar el premi, s'entendrà que hi renuncieu, i l'AFA Progrés no us haurà
de compensar. El premi d'aquest concurs queda subjecte a les obligacions i retencions
fiscals legalment establertes. AFA Progrés no es fa responsable dels canvis o anul·lacions
per part de la persona, entitat o empresa que oferta el premi.
La participació en el sorteig implica l'acceptació d'aquestes bases i del criteri de l'AFA
Progrés pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig i de l'elecció
dels guanyadors.

