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BASES DE LA CAMPANYA DELS 2.000 euros 
 
Aquesta campanya pretén promocionar l’economia felanitxera mitjançant la fidelització 
de clients en cada compra; premiant-los amb uns fulletons de participació en un sorteig 
de vals de compra als negocis de Felanitx. 
 
 
1. ESTABLIMENTS ADHERITS  

Qualsevol negoci que vengui productes o presti serveis al municipi de Felanitx es 
pot adherir a la campanya aportant un val de compra per valor de 25 euros per 
gastar al seu establiment, aquest val es farà seguint el model facilitat per 
l’ajuntament.  
 
Les adhesions seran per tenda i no per empresa. Es a dir, les empreses amb més 
d’un establiment al municipi s’hauran d’adherir a la campanya per cada tenda que 
els interessi participar, aportant per tant un val de 25 euros per cada tenda.  
 
 

2. PREMI  
En funció del número de negocis adherits i per tant dels vals recopilats es 
calcularà el valor dels premis a sortejar.  La comissió de comerciants distribuirà els 
vals en lots per conformar els premis i acordarà com distribuir-los, seguint la 
següent regla:  

- 1 premi de 1.000 euros i el valor restant en un premi o premis més petits a 
criteri de la comissió.   

- Si el número d’adhesions ho permeten es repartiran 2 premis de 1.000 euros 
i el valor restant es repartirà en un o varis premis més petits a criteri de la 
comissió.  

 
El premi/s serà en vals de compra de 25 euros cada un, a gastar a l’establiment que 
subscriu cada val. Els vals s’han de gastar dins el calendari establert, perdent validesa 
fora d’aquest calendari.  
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3. PARTICIPANTS  
Qualsevol client que consumeixi per valor superior a 5 euros als establiments 
adherits, podrà emplenar una butlleta de participació, en la qual farà constar les 
seves dades de contacte, i dipositarà aquesta participació a la bústia habilitada 
per a aquesta finalitat a l’establiment.  
 
Totes les butlletes de participació recopilades durant la duració de la campanya es 
posaran en conjunt, i entre elles es sortejaran a l’atzar els premis.  
 

4. SORTEIG  
 
El sorteig serà públic i es durà a terme dins el primer dia de mercat de Nadal a 

Felanitx, dissabte dia 8 de desembre, pendent de concretar hora.  
En el moment del sorteig s’informarà dels lots de premis a repartir, s’escolliran 
primer els lots a sortejar i després s’extreurà una butlleta de participació per a 
cada lot. Una vegada extretes les butlletes guanyadores per a tots els premis, 
s’extreuran 3 butlletes més que configuraran la llista de reserves, per si es dona el 
cas de no poder localitzar a la persona/es guanyadores. Quan d’algun lot no es 
pugui contactar amb els seus guanyadors, es procedirà a passar el premi a les 
reserves, seguintl’ordre estricte en què hagin sigut estretes.  
 
Els guanyadors seran avisats al telèfon indicat a la butlleta de participació.  
Transcorregudes 24 hores des del primer intent de localitzar al guanyadors sense 
èxit, i fet l’intent en 3 ocasions en horaris diferents, es procedirà a recórrer a la 
llista de reserves per a concedir el premi/s.   
 
 

5. CALENDARI  
La campanya començarà a partir de la Fira de Sant Miquel, dia 23 de setembre de 
2018 i estarà activa fins dia 30 de novembre de 2018, a partir d’aquesta data no 
s’admetran més participacions. Tancada la campanya es procedirà a recopilar les 
urnes per a poder fer el sorteig. 
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Una vegada fet el sorteig i comunicat als guanyadors, aquests disposaran de 10 
dies per a fer les compres, comptadors a partir de l’endemà d’haver rebut la 
comunicació. Transcorregut aquest termini sense haver gastat els vals, aquests 
perdran la seva validesa.  
 
 

6. IMATGE  
El guanyador/s del concurs autoritza a l’ajuntament de Felanitx l’ús de la seva 
imatge per a promocionar el concurs en aquesta edició i en futures. El concurs pot 
tenir un ressò a premsa o televisió, el guanyador ha d’estar disposat a ser 
entrevistat i aparèixer a aquests mitjans.  
 
 

7. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació en el concurs significa l’acceptació total de les bases. L’ajuntament 
de Felanitx, juntament amb la comissió de comerciants, es reserven el dret a 
resoldre qualsevol incidència o malentès, decisió que serà irrevocable.   

 
 
 
 

 


