
 

BASES DEL SORTEIG A XARXES #elgustdelPrat 

1. Objectiu 

Porta del Delta del Prat de Llobregat organitza un sorteig durant a la 44a Fira Avícola de la Raça 
Prat, que se celebrarà el 15, 16 i 17 de desembre de 2017, per tal d’animar les persones a passar 
per l’estand de la Porta del Delta, a fer-se fotos durant l’esdeveniment i pujar-les a Instagram. 

2. Organització 

El sorteig l’organitza Porta del Delta servei d’informació i promoció turística del Prat de Llobregat 
amb la col·laboració de l’Ajuntament del Prat de Llobregat.  

3. Requisits de les persones participants 

Podran participar en el sorteig totes aquelles persones més grans de 18 anys que tinguin un 
perfil a Instagram obert al públic i que pugin un foto feta a l’espai de l’estand de la Porta del 
Delta habilitat especialment per al concurs o a qualsevol altre espai del recinte durant la 
celebració de la 44a Fira Avícola de la Raça Prat explicant “De què té gust el Prat”. 

4. Funcionament del sorteig  

a) Totes aquelles persones que assisteixin a la 44a Fira Avícola de la Raça Prat es podran fer una 
foto dins l’estand de la Porta del Delta o a qualsevol altra espai de la Fira.  

b) Un cop feta la foto, la persona l’haurà de publicar en el seu perfil obert d’Instagram, tot 
responent de què té gust el Prat i incloent-hi el hashtag #elgustdelPrat . Només participaran les 
fotografies publicades entre les 17:00h del divendres 16 de desembre i les 20:00h del dilluns 19 
de desembre. Quedaran descartades les fotografies penjades fora d’aquesta franja horària. 
Només s’admetrà una participació per cada perfil. 

c) Un cop tancat el termini de participació, la persona guanyadora s’escollirà aleatòriament entre 
totes les que hagin publicat la imatge complint amb els requisits esmentats. Entre els dies 20 i 
27 de desembre, serà informada per Porta del Delta a través d’un missatge privat al seu compte 
social i haurà de confirmar que accepta el premi contestant el mateix missatge. El termini per 
contestar aquest missatge finalitzarà el 02 de gener. A partir d’aquesta confirmació, Porta del 
Delta li requerirà les dades de contacte per tal de fer efectiu el lliurament del premi i farà públics 
el seu nom i la seva fotografia com a guanyador/a del concurs en els seus canals de comunicació.  

5. Premi 

El premi per a la persona guanyadora consistirà en: 

- La bicicleta exposada en l’estand del Prat durant la 44a Fira Avícola de la Raça Prat. 



 

El premi no es podrà considerar desert. En el supòsit que els seleccionats no compleixin els 
requisits, no confirmin la seva voluntat de rebre el premi, hi renunciïn o no acreditin el 
compliment de les altres condicions d’aquestes bases, es repetirà el sorteig per escollir una altra 
persona guanyadora. 

Amb la participació en aquest sorteig, la persona autoritza a Porta del Delta perquè faci públic 
el seu nom en cas de resultar guanyador/a.  

6. Condicions generals 

En el cas de la participació d’una foto on aparegui un menor de edat, s’entendrà que aquesta 
s’ha fet amb el consentiment del pare/mare o tutor/a legal. 

Porta del Delta es reserva el dret de fer ús de totes les fotos participants del sorteig per futures 
accions promocionals i per la seva publicació als seus canals de comunicació. 

Porta del Delta es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi les condicions de 
participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. 

Porta del Delta es reserva el dret de donar de baixa i eliminar automàticament qualsevol 
participant que faci servir perfils falsos o de procedència dubtosa. No s’acceptaran fotografies 
fetes amb clara intenció publicitària o que vulnerin la legislació vigent.  

En aquests casos es cancel·larà la seva participació. 

Els participants del concurs hauran de tenir el seu perfil d’Instagram públic, a través de les 
opcions de privacitat, per tal que pugui constar la seva participació a Porta del Delta.  

7. Altres especificacions 

Porta del Delta no assumirà cap responsabilitat per problemes o fallades tècniques de les xarxes 
socials, línies telefòniques, sistemes informàtics, servidors o programari. 

8. Acceptació i publicació de les bases 

La participació al sorteig implica l’acceptació de les bases del sorteig. Aquestes bases estaran a 
disposició dels participants a l’estand de la Porta del delta a la 44a Fira Avícola de la Raça Prat i 
a la pàgina web elprat.cat/turismeiterritori. 

 


