BASES DEL SORTEIG PROMOCIONAL VIA INSTAGRAM DE SOMSANTSADURNI
(Organitzat per Som Sant Sadurní)
Som Sant Sadurní, amb domicili al Carrer Montserrat, 16, CP 08770; farà un sorteig el dia 3 de
juny de 2019 amb les condicions que a continuació es detallen.

Primera.- Objecte
L’objectiu és un sorteig promocional d’una escapada gastronòmica a la Capital del Cava entre
totes les persones que tastin / comprin algun dels productes gastronòmics que ofereixen els
establiments participants al Gastromaig 2019 i que surten en el desplegable, que es pot
descarregar en pdf a la pàgina www.somsantsadurni.com/gastromaig. Les persones que facin
una fotografia del producte i la pengin a instagram @somsantsadurni amb l’etiqueta
#gastromaig2019 entre els dies 5 de maig i 2 de juny de 2019 entraran en els sorteigs que se
celebrarà a la seu de Som Sant Sant Sadurní, C/ Montserrat, 16. Cada fotografia penjada serà
una participació.

Segona.- Participació en el sorteig
Pot participar en el sorteig tota aquella persona que pengi una fotografia d’un producte
gastronòmic (menús, delicatessen o activitat). Una mateixa persona pot penjar més d’una
fotografia. En totes les fotografies que es pengin a instagram és necessari que surti alguna
referència física al Gastromaig 2019 o a l’establiment participant. Les referències poden ser
un tros del cartell o del desplegable del Gastromaig, un tovalló amb el nom del restaurant o
alguna imatge on s’identifiqui l’establiment.
Sorteig del dia 3 de juny: entre les fotografies penjades del 5 de maig al 2 de juny del 2019.

Tercera.- Mecànica del sorteig
Una escapada gastronòmica a la capital del cava, entre les fotografies compartides del 5 de
maig al 2 de juny del 2019. Sorteig el dia 3 de juny. El sorteig es portarà a terme el dia 3 de

juny entre totes les persones participants a la seu de l’entitat Som Sant Sadurní del c/
Montserrat, 16 amb l’ajuda d’un programa informàtic que seleccionarà aleatòriament una
fotografia (participació) de entre totes les que entren a concurs.
En cas de repetició es tornarà a fer el sorteig aleatori.
Molt important: per entrar en el sorteig és imprescindible que la persona participant tingui el
seu perfil públic o bé que sigui seguidor del perfil de @somsantsadurni, de manera que
l’entitat pugui tenir visualització de les fotografies compartides.

Quart.- Premi
Es sortejarà una escapada gastronòmica a la capital del Cava.
L’escapada inclou: visita a l’Espai Xocolata, dinar al Hotel Fonda Neus, visita al CIC Fassina,
sopar a El Centre, allotjament i esmorzar a Fonda Neus, visita a Caves Agustí Torelló Mata i
dinar a Il Picarolo.
L’ escapada Gastronòmica és per a 2 persones per gaudir el cap de setmana del 15 i 16 de
juny 2019.

Cinquena.- Comunicació al guanyador/a
El sorteig es portarà a terme el 3 de juny i aquell mateix dia es donaran a conèixer els
guanyadors. Es comunicarà qui són les persones premiades per mitjà del correu electrònic
facilitat. Els guanyadors hauran d’enviar còpia del seu DNI per correu electrònic i les seves
dades de contacte complertes al correu info@somsantsadurni.com. Els guanyadors es
dirigiran a l’oficina de Som Sant Sadurní el mateix dia 15 de juny al matí al c /Montserrat, 16,
on se’ls donarà un xec a bescanviar per cada servei inclòs en l’escapada gastronòmica.
Els afortunats hauran de consumir el seu premi el cap de setmana del 15 i 16 de juny de 2019.
No s’acceptaran canvis.

Sisena.- Dipòsit bases
Les

bases

apareixen

disponibles

al

públic

a

la

pàgina

d’internet

www.somsantsadunri.com/gastromaig, perquè el públic pugui consultar-les i imprimir-les. La
participació en aquest concurs implica acceptar sense reserves aquestes bases.

BASES DEL SORTEIG PROMOCIONAL VIA FACEBOOK DE SOMSANTSADURNI
(Organitzat per Som Sant Sadurní)
Som Sant Sadurní, amb domicili al Carrer Montserrat, 16, CP 08770 de Sant Sadurní d’Anoia;
farà un sorteig promocional el dia 3 de juny de 2019 amb les condicions que a continuació es
detallen.

Primera.- Objecte
L’objectiu és un sorteig promocional de una escapada gastronòmica a la Capital del Cava.
Amb aquest sorteig premiem a aquelles persones que ajuden a difondre l’esdeveniment del
Gastromaig publicat al facebook.com/somsantsadurni, des del dia 5 de maig fins el 2 de juny.
El sorteig se celebrarà a la seu de Som Sant Sadurní (C/ Montserrat, 16 de Sant Sadurní
d’Anoia) el dia 3 de juny de 2019. Cada compartició serà una participació en aquest sorteig.

Segona.- Participació en el sorteig
Pot participar en el sorteig tota aquella persona ‘fan’ de Som Sant Sadurní que comparteixi
l’esdeveniment del gastromaig publicat.
Una sola participació per persona. És necessari deixar el correu electrònic per poder-nos
comunicar amb els guanyadors el dilluns dia 3 de juny de 2019.

Tercera.- Mecànica del sorteig

El termini per concursar finalitza el 2 de juny de 2019 a les 24h. El sorteig es portarà a terme
el dia 3 de juny a la seu de Som Sant Sadurní (C/ Montserrat, 16 de Sant Sadurní d’Anoia).
El sorteig es farà amb un programa informàtic.

Quart.- Premi
L’Escapada Gastronòmica es composa del següent: visita a l’Espai Xocolata, dinar al Mirador
de les Caves, visita al CIC Fassina, sopar, allotjament i esmorzar a Hotel Restaurant Sol i Vi,
visita a Caves Agustí Torelló Mata i dinar a Ticus Restaurant.
L’escapada Gastronòmica és per a 2 persones per gaudir el cap de setmana del 15 i 16 de
juny.

Cinquena.- Comunicació al guanyador/a
El sorteig es portarà a terme el 3 de juny i aquell mateix dia es donaran a conèixer els
guanyadors. Es comunicarà qui són les persones premiades per mitjà del correu electrònic
facilitat. Els guanyadors hauran d’enviar còpia del seu DNI per correu electrònic i les seves
dades de contacte complertes al correu info@somsantsadurni.com. Els guanyadors es
dirigiran a l’oficina de Som Sant Sadurní el mateix dia 15 de juny al matí al c /Montserrat, 16,
on se’ls donarà un xec a bescanviar per cada servei inclòs en l’escapada gastronòmica.
Els afortunats hauran de consumir el seu premi el cap de setmana del 15 i 16 de juny de 2019.
No s’acceptaran canvis.

Sisena.- Dipòsit bases
Les

bases

apareixen

disponibles

al

públic

a

la

pàgina

d’internet

www.somsantsadunri.com/gastromaig perquè el públic pugui consultar-les i imprimir-les. La
participació en aquest sorteig implica acceptar sense reserves aquestes bases.

BASES DEL SORTEIG PROMOCIONAL VIA TARGETA CLIENT:
(Organitzat per Som Sant Sadurní)

Som Sant Sadurní, amb domicili al Carrer Montserrat, 16, CP 08770; farà un sorteig
promocional el dia 3 de juny de 2019 amb les condicions que a continuació es detallen.

Primera.- Objecte
Per afavorir les sinèrgies entre el Gastromaig i la resta d’establiments de
Som Sant Sadurní, alhora que potenciar la promoció del Gastromaig a
nivell local, es farà un sorteig de productes gastronòmics, entre les
compres amb targeta client de Som Sant Sadurní des del 1 fins el 31 de
maig del 2019. Els clients entren directament al sorteig en el moment en
que els passen la targeta. El sorteig que se celebrarà a la seu de Som
Sant Sant Sadurní, C/ Montserrat, 16. Cada transacció amb targeta client és una participació
al sorteig.

Segona.- Participació en el sorteig
Entraran a sorteig totes les transaccions fetes amb la targeta client durant el període
esmentat: Transaccions del 1 al 31 de maig. Sorteig el dia 3 de juny del 2019.

Tercera.- Mecànica del sorteig
El sorteig es portarà a terme el dia 3 de juny de 2019 al matí a la seu de l’entitat Som Sant
Sadurní del c/ Montserrat, 16.
Amb un programa informàtic s’escolliran de forma aleatòria les transaccions premiades.

Quart.- Premi
Se sortejaran 4 premis:
Menú per a dues persones a Cal Blay Vinticinc
Escollir 3 de entre les delicatessen del Gastromaig de Cansaladeria Cal Miqueló
Lot de cervesa artesana de Bar Cafeteria Tabalots
Marida box primavera de Cal Feru

Cinquena.- Comunicació al guanyador/a
El dia 3 de juny a la tarda es comunicaran els guanyadors a la pagina
www.somsantsadurni.com i també al facebook.com/somsantsadurni. Es trucarà per telèfon
als guanyadors.
Les persones afortunades hauran de passar per l’oficina de SOM Sant Sadurní del c/
Montserrat, 16. Es lliurarà un Xec a bescanviar per la compra o degustació del producte
gastronòmic que s’indiqui en el xec. El xec es bescanviarà directament a l’establiment referit
en el xec fins el 30 de juny de 2019.

Sisena.- Dipòsit bases
Les

bases

apareixen

disponibles

al

públic

a

la

pàgina

d’internet

www.somsantsadunri.com/gastromaig, perquè el públic pugui consultar-les i imprimir-les. La
participació en aquest concurs implica acceptar sense reserves aquestes bases.

Sant Sadurní d’Anoia, 5 de maig de 2019.

