
 

BASES DEL SORTEIG #firavicola #DeCasaDelPrat 

1. Objectiu 

Porta del Delta del Prat de Llobregat organitza un sorteig durant a la 46a Fira Avícola de la Raça 
Prat, que se celebrarà el 13, 14 i 15 de desembre de 2019, per tal d’animar les persones a passar 
per l’estand de la Porta del Delta, recollir una de les tasses d’estil vintage que tenim per repartir 
i fer-se una foto amb ella per pujar-la a les xarxes socials. 

2. Organització 

El sorteig l’organitza Porta del Delta, el 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 es facin una 
foto a l’estand de Porta del Delta amb una de les tasses d’estil vintage d’El Prat Degusta’l que 
repartirem durant els dies 13, 14 i 15 de desembre a la Fira Avícola del Prat. 

4. Funcionament del sorteig  

Les persones que passin per l’estand i s’enduguin una tassa d’alumini d’estil vintage – fins a 

esgotar existències diàries – podran participar en un sorteig d’un sopar per a dues persones en 

qualsevol dels restaurants de la xarxa El Prat Degusta’l. Per fer-ho, només hauran de deixar-se 

fer una foto a l’estand i permetre la seva publicació al Facebook i Instagram oficial de Porta del 

Delta. La persona guanyadora s’escollirà mitjançant una aplicació de selecció aleatòria el 19 de 

desembre i els resultats es publicaran a les xarxes socials de Porta del Delta abans del dia 20.   

 

Entre els dies 20 i 27 de desembre, serà informada per Porta del Delta a través d’un missatge 

privat al correu electrònic que hagi indicat a la butlleta i haurà de confirmar que accepta el premi 

contestant el mateix missatge. El termini per contestar aquest missatge finalitzarà el 10 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: 

-  Un sopar per a dues persones en qualsevol dels restaurants de la xarxa de El Prat Degusta’l 
que triï, per un import màxim de 70 €. Aquest sopar haurà de realitzar-se dins del primer 
trimestre de 2020 i caldrà formalitzar la reserva a través de Porta del Delta 
(info@portadeldelta.cat / T. 93 374 13 70 d’11h a 14h de dilluns a diumenge). 
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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.  

Llistat de restaurants de la xarxa El Prat Degusta’l a data desembre 2019 

1. Cal Ramon   
2. Sinfonía| Sallés Hotel Ciutat del Prat 
3. El Regust  
4. Cafè Artesà  
5. Cèntric Gastrobar 
6. Mesón el Cortijo amb posa't Morat 
7. Restaurante Casa Guijarro 
8. John Duck 
9. La Lluna en un Cove 
10. Restaurant Academia Sanchez Casal 
11. Celler All i Oli 
12. Ona Nuit 
13. Rústic & Dolmar 

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. En aquests casos es cancel·larà la 
seva participació. 

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 46a Fira Avícola de la Raça Prat i 
a la pàgina web elprat.cat/turismeiterritori. 


