
                                                                                                    Agrupació de Comerç i Serveis de Castelló 

 

 

BASES DE LES CAMPANYES 

 

L'agrupació de Comerciants i Serveis de Castelló (ACC), realitza unes promocions i sortejos per a premiar la fidelitat 

dels  clients als seus establiments associats i enfortir la imatge dels mateixos. 

 

ORGANITZADOR 

 

Agrupació de Comerciants i Serveis de Castelló (ACC) amb CIF: G96481155 i domicili social carrer Plà Rubio 16 de 

Vva. de Castellón. 

 

VIGÈNCIA 

El període de la campanya de depòsit de paperetes , serà l'acordat per la junta, depenent de l'època de l'any que es 

realitze la campanya. 

 

PARTICIPACIÓ 

 

Podran participar en el sorteig totes aquelles persones que realitzen compres als establiments associats participants 

a la campanya, durant la vigència de la mateixa. Els establiments tindran exposats els cartells anunciadors. 

 

MECÀNICA DEL SORTEIG 

 

Per cada compra, i a elecció del comerç, se li donarà al client una o varies paperetes, que seran emplenades pels 

propis clients, posant el seu nom, cognoms i un telèfon. La papereta serà dipositada en una urna que tindrà 

l'establiment participant. Els establiments associats participants són tots aquells que estiguen identificats al cartell 

divulgatiu de la campanya i que estaran exposats en els seus aparadors. Les paperetes tindran en la part posterior  el 

segell  de cada establiment. 

 

El sorteig es realitzarà de la següent manera:  

- S'escolliran a l'atzar 10 paperetes de cada establiment i es posaran en una urna comunitària per a realitzar el 

sorteig, així tots tindran la mateixa oportunitat de donar premi (tenint en compte que els premis són de 

l'agrupació ‘que som tots’).  

- Le paperetes que no tiguen el segell i que no estiguen correctament identificades tant per l'establiment com 

pel client, seran rebutjades pels membres de la taula del sorteig. 

- Tampoc seran vàlides les paperetes amb el segell d'un establiment i que el guanyador siga el mateix 

propietari de l'establiment.  

- Els premis no són acumulables, és a dir (si a una mateixa persona li eixen dos o més premis del mateix o 

diferent establiment , no serà vàlid). En aquest cas trauríem una altra papereta. 

- El dia del sorteig es dirà el nom dels establiments on han eixit els premis.    

 

PREMIS 

 

Els premis consistiran en els acordats per l'agrupació, en cada campanya. 

 

 

ACEPTACIÓ DE LES BASES 

 

La participació en aquest sorteig suposa l'acceptació d'aquestes bases.  

 

 

 


