ARS AUREA SONORA
SANT VICENÇ 7, 2 43392 CASTELLVELL DEL CAMP (TARRAGONA)
CIF-G55596530
www.arsaureasonora.org
tf. 630 742 613

SORTEIG VIATGE A LIVERPOOL PER A DUES PERSONES
DEL 14/07 AL 17/07 DE 2017
Que es regirà, segons el que es publica en el present document, per les següents

BASES:
1a. El premi objecte del sorteig, consisteix en un viatge de cap de setmana a Liverpool (Regne
unit) per a dues persones, del 14 al 17 de juliol de 2017, que inclou:
-

-

Bitllets d’avió.
Allotjament amb esmorzar per a dues persones en hotel de 4*
Dues entrades per al concert del Liverpool String Quartet “La Música de la Nit”, que
tindrà lloc a la Nordic Church and Cultural Centre, 138 Park Lane, Liverpool L1 8HG, el
dissabte, 15 de juliol de 2017, a les 19:30 hores.
Transports (d’anada i tornada als aeroports).

2a. Per a participar en el sorteig cal:
-

Adquirir butlleta (ticket). El preu de la butlleta és de 5 € (cinc euros), i es podrà comprar:
· Punts de venda: Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària (Sant Vicenç 1, Castellvell del
Camp 43392- Tarragona)/ Co-Aliment Fina (Sant Jaume, 7 Castellvell del Camp 43392
– Tarragona)/ Agrobotiga (Onze de Setembre, 1 Castellvell del Camp 43392 –
Tarragona)
· Correu electrònic: Enviant un mail a info@arsaureasonora.org.
· Trucant al telèfon o enviant un missatge al: 630 742 613
- Per tal d’evitar qualsevol tipus de frau, es farà un registre de les dades de les
persones que comprin el ticket, i que s’atendrà al que disposa la Llei orgànica

15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE
núm. 298, de14 de desembre)

-

-

- Un cop comprat el ticket, no s’admetran reclamacions de devolució.
El sorteig es realitzarà durant el III Concert de Sant Jordi (entrada lliure), que tindrà lloc
el dia 29 d’Abril a les 20:30, a l’Església de Sant Vicenç Màrtir de Castellvell del Camp
(Tarragona)
En una urna es dipositaran les matrius de tots els números venuts.
S’extraurà un dels resguards a l’atzar, el número del qual serà el guanyador.
El sorteig serà presencial: La persona guanyadora (o autoritzada per qui posseeixi el
ticket), ha de ser present en el sorteig. En el cas contrari, es procedirà a extreure una
altra butlleta.

3er. Guanyadors del premi:
- Una vegada realitzat el sorteig, la persona afortunada haurà de contactar amb
l’organització, per a la formalització de les gestions per al viatge. Es disposarà fins al
dia 12 de maig de 2017 a les 23:00 hores, per a la facilitació de les dades de les dues
persones que viatjaran.
- Durant els dies del viatge, les persones guanyadores comptaran amb l’assistència i
acompanyament de l’organització en qualsevol moment que ho necessitin.
-

-

L’organització no es farà responsable d’assumir els costos addicionals que suposi la
recepció de les dades, així com tampoc de qualsevol canvi de nom dels viatgers, un cop
realitzades les tasques de facturació de vols i d’hotel.
No es poden canviar les dates del viatge.
No es pot bescanviar el premi per altre viatge, ni diners, ni cap altre tipus de productes o
béns.
Les persones premiades que viatgin, hauran de tenir la documentació vigent en regla:
DNI o passaport, i targeta sanitària europea. Es recomana una assegurança de viatge.
Ars Aurea Sonora no es responsabilitzarà de les incidències alienes a l’organització:
robatoris, accidents o altres que no siguin directament derivades de la gestió d’aquest
esdeveniment.

4rt. La compra i adquisició del ticket per al concurs, pressuposa l’acceptació d’aquestes
bases.
A Castellvell del Camp, 15 de Març de 2017

