BASES DEL SORTEIG SOLIDARI DIA MUNDIAL DEL ALZHEIMER 2021
Espais Socials Fundació Catalunya La Pedrera
1. ENTITAT ORGANITZADORA. Fundació Catalunya La Pedrera amb domicili a Passeig de Gràcia número 92 (08008) de
Barcelona i amb NIF G65345472 propietària dels Espais Socials de la mateixa organitza el dia 21 de setembre de 2021
el sorteig sense obligació de compra de butlleta, amb motiu del Dia Mundial de l’Alzheimer, d’una panera per Espai
Social amb productes de valor social.
2. ENTITATS COL·LABORADORES. Totes aquelles entitats i/o empreses del barri on estiguin situats els Espais Socials
podran col·laborar repartint butlletes de la panera de forma gratuïta. En cap cas està permesa la comercialització de
les butlletes per part de les entitats col·laboradores, es per això, que la butlleta haurà de ser entregada als clients o
usuaris d’aquestes entitats de manera gratuïta i amb la única finalitat de donar a conèixer el programa REMS de la
Fundació.
3. TERMINI I PARTICIPACIÓ. El termini per participar en el sorteig va de l’1 de setembre de 2021 fina al 21 de setembre
de 2021. Ostentarà la participació en el sorteig tota aquella persona que tingui en la seva possessió una butlleta del
sorteig. Aquestes butlletes seran repartides de manera totalment gratuïta tant en els Espais Socials de la Fundació
com per les entitats col·laboradores del sorteig, així com pels participants del programa REMS dels Espais Socials. La
numeració de les butlletes anirà del 001 al 1000.
4. PREMIS. El premi consisteix en una panera amb productes de valor social.
5. SORTEIG. Els números premiats seran aquells que coincideixin amb les tres darreres xifres del primer premi del sorteig
de “Cupón Diario” de la ONCE del dia 21 de setembre. El sorteig es realitzarà entre tots els participants que ostentin
una butlleta de les repartides corresponent a l’Espai Social en qüestió.
6. ENTREGA DELS PREMIS. Els premis podran i hauran de ser recollits pels guanyadors fins al 30 de setembre de 2021 a
l’Espai Social que li pertoqui indicat en la butlleta. Passat el termini especificat en aquesta clàusula, les paneres que no
s’hagin recollit es repartiran entre els participants del programa REMS de l’Espai Social. La Fundació no es posarà en
contacte amb els premiats ja que no tractarà les seves dades personals de manera prèvia al sorteig. És per aquest
motiu, que serà el premiat el que hagi d’estar pendent de quin és el número premiat i si correspon amb el número de
butlleta que posseeix.
7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. D’acord amb la modalitat i bases del sorteig s’informa els participants que la
Fundació Catalunya La Pedrera com a Responsable del tractament no tractarà dades dels participants amb la finalitat
de gestionar el present sorteig. Els participants que resultin guanyadors autoritzen a la FUNDACIÓ CATALUNYA LA
PEDRERA a reproduir i utilitzar la seva imatge, així com el seu nom, en qualsevol activitat publi-promocional
relacionada amb el sorteig on hagi resultat guanyador sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració
o cap benefici amb excepció del lliurament del premi sortejat. A aquests efectes, es sol·licitarà als guanyadors la
signatura de la corresponent autorització de drets d’imatges en el moment de la recollida del premi.
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT. El simple fet de tenir en possessió una butlleta i, si s’escau, ser el
número premiat i per tant, participar en el sorteig suposa l’acceptació integra de les bases del mateix. Fundació
Catalunya La Pedrera es reserva el dret de modificar les bases del sorteig, parcialment o totalment en qualsevol
moment així com d’anul·lar-lo o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. Si fos el cas, aquestes
modificacions seran ràpidament posades en coneixement dels participants i de les entitats col·laboradores. Fundació
Catalunya La Pedrera quedarà exempta de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les butlletes
facilitades així com tampoc serà responsable que els participants no identifiquin individualment si el seu número és el
premiat.
9. LLEI APLICABLE I/O CONTROVÈRSIES. Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació
relacionada amb el sorteig ha d’enviar-se per escrit a impuls.social@fcatalunyalapedrera.com en els 5 dies posteriors
a la data límit de participació en el sorteig, és a dir, fins al 21 de setembre tot ell inclòs. En cas de controvèrsia en
l’aplicació o interpretació d’aquestes bases i en absència d’un acord amistós, qualsevol litigi estarà sotmès als Tribunals
de la ciutat de Barcelona.

