
  

 

 

 

 

4 SORTEJOS d’un ÀPAT  per valor de 50€ per a dues persones ALS 
XIRINGUITOS DEL PRAT a la plataforma d’ INSTAGRAM  

Campanya d’estiu 2021 de Comerç de l’Ajuntament del Prat 

Durada dels 4 sortejos: Cada sorteig durarà una setmana després de la seva publicació.  

Ubicació del sorteig: es realitzarà a la pàgina d’ Instagram @elpratcomerc i seran imatges 

publicades com a “post”. 

Xiringuitos participants: IGUANA, DUNA, CALAMARPRAT I EL MARAVILLAS.   

Bases de participació:  

1. Fer-se seguidor o seguidora de la pàgina d’IG @elpratcomerc  
2. Donar “like” a la imatge del sorteig.  
3. Fes un comentari indicant quin creus que és el millor lloc del Prat a l’estiu! 

GUANYADOR/A DEL SORTEIG D’INSTAGRAM 

El guanyador o guanyadora (1 usuari per sorteig) es seleccionarà de forma aleatòria, a través 
d’ una aplicació destinada a sortejos per a la xarxa social IG.  

 El premi consistirà en 1 dinar o sopar per a cada guanyador/a de cada sorteig (en 

cadascun dels 4 xiringuitos de la platja del Prat de Llobregat) valorat en 50€ per a 

dues persones.   

 Selecció del guanyador. S’escollirà  1  guanyador/a i  en cas de no contestar en 5 
dies es procedirà a escollir a un altre usuari, i si per segona vegada no és 
possible lliurar el premi el concurs es declararà desert. 

 El premi es personal i intransferible. Des del departament de Comerç es posaran en 
contacte amb el guanyador/a per demanar nom i cognom, número de DNI i telèfon de 
contacte per facilitar-li al establiment on es gaudirà de l’àpat amb reserva prèvia.  

 El premi tindrà una caducitat per bescanviar -se fins el 30 de setembre de 2021. Fora 
d’aquest termini el premi quedarà invalidat, sense valor i no podrà ser reclamat. 

 El premi s’haurà de gastar d’un cop. En cas que la consumició sigui superior a l’ 
import del premi la diferència  l’haurà d’abonar la persona consumidora. Si el preu és 
inferior al premi, no es retornaran els diners.   

Resta de condicions  

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 . 

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 . 

Podran participar majors de 16 anys.  

L’Ajuntament del Prat de Llobregat es reserva el dret de modificar i inclòs de anul·lar abans de la data de 
termini. 

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 a la seu electrònica: 
https://seu.elprat.cat/ProteccioDeDades 
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