
 

BASES DEL SORTEIG  

#AraMesQueMaiPotaBlava #MenúdeFiraElPrat #DeCasaDelPrat #MengemPotaBlava 

#MengemCarxofaPrat #TakeAwayPotaBlava 

Gaudeix dels PLATILLOS o MENÚS amb Pota Blava i Carxofa Prat! 

Dispara foto, puja a les teves xarxes i pots gaudir d’un menú als participants del Menú de Fira 2020 

Sortegem 5 menús a 5 fotos gastronòmiques 

 

1. Objectiu 

L’Associació de Gastronomia i Turisme del Prat de Llobregat (AGT) organitza un sorteig durant la 
campanya Gastronòmica de la 47a Fira Avícola de la Raça Prat, que se celebrarà entre el 3 i el 27 de 
desembre, per tal d’animar el consum a la restauració local, amb el protagonisme del Pota Blava com 
a ingredient principal, fent-se una foto consumint als restaurants o en format per emportar, per 
pujar-ho a Instagram. 

2. Organització 

El sorteig l’organitza l’Associació de Gastronomia i Turisme, 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 
consumint un dels menús o platillos al restaurants o als domicilis. 

4. Funcionament del sorteig  

Les persones que es facin una fotografia consumint els menús o platillos de la campanya podran 

participar en un sorteig de 5 menús en qualsevol dels bar o restaurants participants a la campanya, 

etiquetant a @potablava.igp @agtbaix i fer servir el hashtag #AraMesQueMaiPotaBlava. 

 

Les 5 persones guanyadores s’escolliran mitjançant una aplicació de selecció aleatòria el 29 de 

desembre i els resultats es publicaran a les xarxes socials de Porta del Delta i AGT abans del dia 30.   

 

Entre els dies 29 i 30 de desembre, serà informada per l’AGT al perfil d’Instagram que hagi publicat la 

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, l’AGT li requerirà les dades 



 

de contacte per tal de fer efectiu el lliurament del premi i farà públics els seus noms i les seves 

fotografies com a guanyadors/es del concurs en els seus canals de comunicació.  

5. Premi 

El premi per a la persona guanyadora consistirà en: 

-  Consumició en qualsevol dels restaurants participants en l’activitat per un import màxim de 40 €. 
Aquest sopar haurà de realitzar-se dins del primer trimestre de 2021 i caldrà formalitzar la reserva a 
través l’AGT (info@agtbaix.cat / T. 679 24 58 05 d’11h a 14h de dilluns a divendres). 

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 i l’AGT perquè faci públic 
el seu nom en cas de resultar guanyador/a.  

Llistat de restaurants del Menú de Fira 2020 

1. Casa Guijarro 

2. Catalunya i Aragón 

3. Celler All i Oli 

4. Cèntric Gastro 

5. Delta Restaurant 

6. El Regust 

7. L’Apat  

8. L’Artesà 

9. La Capsa 

10. La Castellana 

11. La Cova 

12. La Garlanda 

13. La Lluna en un Cove 

14. La Masia Sánchez Casal 

15. Maiki Poké El Prat - Hawaiian Food 

16. Mesón El Cortijo amb Posa´t Morat 

17. Pastisseria Montserratina 

18. Pastisseria San José 



 

19. Rústic 

20. Viva 

21. 2 de vins 

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. 

L’AGT 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. 

L’AGT 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 la pàgina web de Fira Avícola 2020. 

9. Altres condicions 

L’organització es reserva el dret d’excloure de la promoció i per consegüent de la entrega del premi a 
aquells participants que a la seva entesa , haguessin participat de forma incorrecte, per alterar el 
transcurs normal del funcionament i reglamentació de la present promoció . 
 
El participant serà responsable exclusivament dels continguts del missatge i comentaris 
que incorpori o comuniqui. En aquest sentit es responsabilitza de tota reclamació directa o 
indirecta amb la vulneració dels drets d’imatge, protecció de dades, honor, intimitat i altre dret 
propietat de un tercer . 
 
Només podem participar, majors de 18 anys 
 
L’organització es reserva el dret de modificar i inclòs de anul·lar abans de la data de termini. 


