CONCURS D’APARADORS EN INSTAGRAM
Concurs d’Aparadors del Comerç del Prat de Llobregat 2020
Durada de la campanya : del dia 24 de desembre i fins al dia 6 de gener de 2021
Primer, caldrà posar la campanya dels comerços participants al concurs d’aparadors a xarxes
socials
-Pujà les fotografies dels comerços participants .
-Invitar a fer un comentari “post” , i “Me gusta”

GUANYADOR DEL CONCURS D’INSTAGRAM
El guanyador ( un guanyador), es seleccionarà de forma aleatòria, a través de una aplicació
destinada a poder fer-ho i a més es podrà mesurar els resultats.
1.El premi consistirà en 1 Panera amb producte fresc i de proximitat del Parc Agrari del

Baix Llobregat.
2. Una vegada finalitzat el termini del concurs a Instagram, a la data del dia 6 de gener de
2021, es procedirà a escollir de forma aleatòria al guanyador “Me gusta”, entre les persones
que han donat likes als post dels aparadors..
3. Selecció del guanyador: Serà seleccionat aleatòriament. S’escolliran 2 perfils per escollir 1
guanyador, en cas de no contestar en 5 dies es procedirà a escollir a 2 més, i si per segona
vegada no és possible lliurar el premi el concurs es declararà desert.
4. *El premi es personal i intransferible i haurà de ser recollit pel guanyador , o la persona que
es designi, identificant-se amb el seu DNI, passaport o document acreditatiu equivalent .
*El premi tindrà una caducitat per bescanviar-se fins el 31 de juliol de 2021. Fora d’aquest
termini el premi quedarà invalidat, sense valor i no podrà ser reclamat.
Resta de condicions
5.1. L’Ajuntament del Prat de Llobregat 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 .
5.2. 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 .
5.3. Podem participar, majors de 18 anys.
5.4 Destinataris : El guanyador serà publicat al web de l’Ajuntament del Prat de Llobregat i, es
comunicarà a través del seu perfil d’Instagram que ha estat seleccionat .
5.5 L’Ajuntament del Prat de Llobregat es reserva el dret de modificar i inclòs de anul·lar abans
de la data de termini.
5.6 Protecció de dades personals: En compliment de la normativa aplicable en matèria
de protecció de dades personals, s’informa que tractem les dades de conformitat
amb
la
informació
continguda
a
la
seu
electrònica:
https://seu.elprat.cat/RegistreActivitatsTractament
Es
pot
trobar
informació
addicional
https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades

a

la

seu

electrònica:
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