
 

 

BASES DEL CONCURS 
“Exposició botigues Fotofest” 

 
 

1. OBJECTIU DEL SORTEIG 

El sorteig "Exposició botigues Fotofest” s'estableix amb l'objectiu de fomentar el comerç de proximitat i donar 

visibilitat al Festival Fotofest. A més, persegueix fomentar la xarxa social, cultural i comercial del barri de Poblenou. 

2. ORGANITZADORS 

Aquest sorteig està organitzat per la FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS DE L'EIX COMERCIAL DE 

POBLENOU amb CIF G 65338493 situada a C/Pallars 224 08005 Barcelona, amb número de registre 653-J / 1. 

3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el sorteig suposa l'acceptació plena i incondicional d'aquestes bases generals. 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 LES BASES 

Podrà participar en el sorteig qualsevol persona (els menors d'edat amb representació d'un tutor legal) i resident al 

territori espanyol. Amb això s'inclouen també els propietaris dels comerços o treballadors de les botigues.  

5. DATA DEL COMENÇAMENT I FINALITZACIÓ DE L'ACCIÓ 

Seran vàlides totes les inscripcions per participar omplertes des del dia 2 de novembre fins el 17 de novembre a les 

00 de la nit.  

Totes les dades demanades al formulari són necessàries i, sobretot, ha de contenir nom, telèfon o e-mail per 

considerar-se vàlids. Una persona podrà participar tantes vegades com fotos hagi votat.  

El formulari es pot omplir a través del QR que hi hagi a cada botiga a sota de cada foto. 

 

6. FUNCIONAMENT DEL SORTEIG 

El funcionament del sorteig és el següent:  

A diferents botigues de l'Eix comercial Poblenou hi hauran unes fotos exposades des del dia 2 al 26 de novembre. Per 

participar cal votar del 1 al 10 per qualsevol foto des del dia 2 al dia 17 de novembre. Cada votació serà una participació. 

No s’admetran dues participacions per dues votacions a la mateixa foto.   

Entre totes les persones participants es trauran 3 persones guanyadores que tindran el mateix premi: 

       - Un val de 25 euros en les botigues de l’Eix comercial Poblenou. 

- Una de les fotos a la seva elecció per endur-se-la a casa.  
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8. ELECCIÓ DE LES PERSONES GUANYADORES 

Premis sorteig 

El dia 18 de novembre es farà el sorteig de les persones participants per trobar les persones guanyadores. Es gravaran 

vídeos dels sortejos encara que no es difondran. Les persones guanyadores dels premis seran contactats per telèfon 

durant el dia 18 de novembre. En cas de no poder localitzar a les persones guanyadores els premis quedaran deserts. 

Per recollir el premi hauran de venir a buscar-lo. 

Una vegada una persona guanyadora tingui un premi no entrarà a sorteig per als següents premis. 

Les persones tindran tot el mes d’octubre per passar a buscar el seu val-regal per la botiga Teixidó Taula i cuina al 

C/Pallars 224 08005 Barcelona. Si hi algun premi que no es passa a recollir en aquesta data, aquest premi quedarà a la 

reserva per algun altre sorteig de l’Eix comercial de Poblenou. 

 

9. DISTRIBUCIÓ DELS PREMIS I PUBLICACIÓ DE LA IDENTITAT DE 

LES PERSONES GUANYADORES  

Explicat en l’apartat anterior.  

10. CONTROL DEL SORTEIG  

L'organització disposarà d'un enregistrament del lliurament de premis així com l'acta en què es van declarant les 

persones guanyadores. 


