BASES LEGALS DEL SORTEIG a INSTAGRAM
1.- Objecte del sorteig
Aquest sorteig l'organitza el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Pla de Bages i es realitza entre tots
els usuaris que lliurement decideixin participar d'acord amb les següents Bases, per tal d'optar al següent
premi:
1 Cap de semana d’enoturisme a la DO Pla de Bages per a dues persones
2.- Àmbit del sorteig
El següent sorteig es durà a terme a Instagram entre tots els nostres fans que hagin seguit correctament les
instruccions per participar-hi. Només podran participar persones físiques majors de 18 anys.
3.- Durada del sorteig
La participació en aquest sorteig s'iniciarà des de la seva comunicació a Instagram, a Facebook, i Twitter, i
finalitzarà el 28 de maig de 2020. El 29 de maig de 2020 a les 11h es realitzarà el sorteig i es comunicarà el
nom del guanyador a Instagram, al mur de Facebook i a Twitter (a través d'un enllaç). No s'admetran
participacions fora d'aquest termini.
4.- Requisits i dinàmica de participació
Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys que:
es facin fans del perfil d’Instagram @DOPladeBages
facin like al post del sorteig
posin en un comentari les persones, amb els perfils (@), amb les que compartirien un cap de semana
d’enoturisme.
Les dades facilitades pels participants hauran de ser veraces. En cas que aquests siguin falses o incompletes,
el premi podrà ser anul·lat.
Queden exclosos de la participació en el sorteig tots els treballadors del Consell Regulador DO Pla de Bages i
els seus familiars directes.
5.- Premi
Se sortejarà un pack d’escapada enogastronomica de Bagesterradevins.cat consistent en una nit d’allotjament
amb ampolla de vi de benvinguda, apat enogastronòmic i visita a un celler de la DO Pla de Bages per a dues
persones valorat en 204€.
*Si les possibilitats d’allotjament ho permeten, s’ampliarà la capacitat per a allotjar 2 adults i 2 infants si el
premiat desitja gaudir del premi en familia, sense que això superi el cost total del pack.
El premi contingut en aquesta promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació en
metàl·lic o cessió a petició del guanyador, ni total ni parcialment.
6.- Assignació de premis
El guanyador es triarà per sorteig entre tots els participants a través d'un programa informàtic de selecció
aleatòria.
Acabat el sorteig, el nom de la persona guanyadora es publicarà a Instagram, al Facebook de la DO Pla de
Bages i a Twitter (via enllaç).
El premi del sorteig s’ha d’utilitzar per part dels guanyadors en un termini d’1 any
des de la comunicació dels guanyadors en les diferents xarxes socials indicades, amb independència de la data
de lliurament físic dels premis.
La DO Pla de Bages no es fa responsable, ni de la impossibilitat de localització dels guardonats a través dels
seus comptes, ni de la impossibilitat d'utilitzar el premi dins del període establert, pels motius que siguin.
7.- Comunicació del sorteig.
Tant la realització del sorteig com la seva promoció es comunicaran a través del perfil d’Instagram, Twitter i de
la pàgina de Facebook de la DO Pla de Bages @DOPladeBages
8.- Protecció de dades de caràcter personal
La participació en el present sorteig implica la recollida de les dades necessàries per a aquesta participació. Els
participants consenten inequívocament que les dades facilitades de forma voluntària per a la participació en el
sorteig, passen a formar part de fitxers titularitat del Consell Regulador de la DO Pla de Bages amb la finalitat

de realitzar futures accions promocionals i comercials, com la comunicació del guanyador. El responsable del
tractament del fitxer serà el Consell Regulador de la DO Pla de Bages.
Els participants podran exercir els seus drets d'accés, modificació, oposició i rectificació remetent un correu
electrònic a info@dopladebages.com o mitjançant comunicació escrita dirigida a Consell Regulador de la DO
Pla de Bages, casa de la CUlla, s/n, 08243, Manresa, juntament amb una còpia del document original que
l'identifiqui.
9.- Drets d'imatge
Donat el fi publicitari i promocional d'aquest sorteig, el guanyador accepta expressament, pel simple fet de
participar, que la seva imatge, nom i veu puguin ser utilitzades als efectes d'informar sobre el resultat d'aquest
sorteig.
10.- Limitació de responsabilitat
El Consell Regulador de la DO Pla de Bages es reserva el dret d'interrompre en qualsevol moment l'accés o
continuïtat del sorteig, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de reestructuració o
interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho aconselli, sense que d'això es derivin
responsabilitats pel Consell Regulador de la DO Pla de Bages ni dret a indemnitzacions.
11.- Dipòsits de les bases
Les presents bases es poden consultar a la pàgina web www.dopladebages.com
12.- Altres condicions.
1. La participació en el sorteig suposa la plena i total acceptació de les bases descrites en aquest document per
part dels participants.
2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels organitzadors. El
compliment de les bases està regit per la legislació andorrana.
3. Qualsevol manifestació de no acceptació de les mateixes suposarà l'exclusió del participant.
4. El Consell Regulador de la DO Pla de Bages es reserva el dret d'excloure als participants que per la seva
conducta interfereixin en el bon funcionament del sorteig.

