BASES PER AL SORTEIG DE 10 VALS REGAL
CACO DE LA DONA SANT SADURNI 2021

Bases
Per tal de complir amb les mesures sanitàries, la regidoria d'Esports de Sant Sadurní ha decidit organitzar
un prova esportiva oberta i gratuïta a totes les dones i que per incentivar la seva participació, es realitzi un
SORTEIG DE 10 VALS REGAL per valor de 30€ entre les participants.
Aquest sorteig consistirà en 10 vals regal de 30€ a bescanviar a botigues esportives locals:
• 5 vals regal d'un valor de 30€ cadascun a la botiga TOT SPORT
(C/Montserrat 31, 08770 - Sant Sadurní Anoia)
• 5 vals regal d'un valor de 30€ cadascun a la botiga ESPORTS SOLA
(C/Raval 8, 08770 - Sant Sadurní Anoia)

Requisits per participar:
•
•
•
•
•
•

Aquest sorteig es durà a terme exclusivament a través de la xarxa social d’Instagram.
Cada participant ha de tenir un compte Instagram d'accés obert.
Cal realitzar la inscripció al formulari de la pàgina web de l'Ajuntament dins del termini.
Penjar una fotografia en format post durant els dies 29 i 30 de maig en el qual aparegui la persona
realitzant el circuit de la prova i anomeni en el text, el hashtag #CACOSANTSADURNI2021.
No s’acceptaran les publicacions en format d’històries.
No s'acceptaran publicacions realitzades fora dels dies 29 i 30 de maig.

Procediment:
•
•
•
•
•
•
•

Omplir el formulari web de la prova per inscriure's a la prova.
La participant ha de fer-se una foto que faci evident la realització del circuit de la prova.
Penjar la foto a Instagram amb el hashtag #CACOSANTSADURNI2021 del 29 al 30 de maig del
2021.
Entre les participants inscrites a la prova i que hagin penjat una foto dins del termini es realitzarà un
llistat de candidates al premi.
Es seleccionarà 10 noms a partir de l'ordre d'inscripció i fotografia.
El Servei d'Esports comunicarà a les premiades el premi i el temps per a gaudir del val.
S'entregarà 10 vals de 30€ per bescanviar a les botigues Esports Sola i Tot Sport de Sant Sadurní.

Calendari:
•
•
•
•
•

Del 10 al 28 de maig de 2021: Inscripció gratuïta a la prova a través del formulari web de
l'Ajuntament.
Del 29 al 30 de maig de 2021: Termini per realitzar el circuit i penjar la fotografia a Instagram amb el
hashtag #CACOSANTSADURNI2021
Del 31 de maig al 4 de juny de 2021: Estudi de les fotografies i comprovació de la correcte
participació.
Dilluns 7 de juny de 2021: El Servei d'Esports contactarà a les participants guanyadores el premi.
Del 7 al 21 de juny de 2021: Termini per bescanviar els vals a les botigues.

Tractament de dades personals i drets d’imatge:

•

•

•
•

•

Per tal de participar al Sorteig es recolliran dades dels participants mitjançant els formularis de la
web, d’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades, l'informem
que les dades dels participants seran tractades per a gestionar el sorteig, d’acord amb el seu
consentiment. El Responsable de Tractament és l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia.
Les dades dels guanyadors seran publicades al portal web de l’ajuntament i als mitjans de premsa.
Les dades dels participants no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari de conformitat
amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment o de disposar del seu
consentiment inequívoc, segons el cas.
Per a més informació consulti la política de privacitat de l’Ajuntament
(https://santsadurni.cat/ARXIUS/Serveis/politicaprivacitat.pdf).
Així mateix s’informa de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i la
resta dels seus drets mitjançant la remissió d’un escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades, o bé
per mitjans electrònics a la Seu Electrònica de l’Ajuntament o bé presencialment a l’adreça següent:
plaça de la Vila, 1 – 08770 Sant Sadurní d’Anoia.
L’Ajuntament no es farà responsable del contingut de les imatges i es reserva el dret de difondre-les.
El fet de participar significa l’acceptació d’aquestes bases.

