
ESCRIU EL NÚMERO D 'ON ES TROBA LA FIGURA

El teu nom: Tel.:

Bases participació Gimcana infantil
Fecose 2020

1-La duració de la campanya comença el 21/12 fins al 31/12
2-L'entrega del premi es farà a partir del dia 5 de gener 20213
3-Hi hauran 32 figures de diferents personatges amagades als aparadors o
taulells dels comerços participants en la campanya (prèviament s'haurà
preguntat si volen participar en tots els socis de Fecose).
4-Cada participant haurà de comptar amb una butlleta de participació, que els
mateixos comerços facilitaran, sent 30 unitats màximes per comerç.
5-S'haurà d'emplenar la butlleta amb nom i cognom i amb número de telèfon
de contacte, els que no estiguin complets quedaran nuls.
6-Un cop completada s'hi haurà de dipositar a les bústies dels comerços de
Fecose participants, que consten en la mateixa butlleta.
7-La prova haurà d'estar resolta correctament, per tal que pugui optar al premi.
8-Poden participar nens de 2 a 14 anys.
9-Una butlleta per nen.
10. Entre tots els participants, s'escollirà 3 butlles.
-ELS PREMIS SERAN:

1r Premi: un pastís de gominoles gegant + una figura a l'atzar.
2n Premi: un paquet petit de gominoles + figura a l'atzar.
3r Premi: un paquet petit de gominoles + figura a l'atzar.

11.Qualsevol qüestió que sorgeixi no prevista en aquestes bases l'ha de
resoldre l'organització i ha de ser acceptada pels participants obligatòriament.
12. La participació en aquest concurs suposa l'acceptacióde totes aquestes
bases.
13. EXCLUSIONS I LIMITACIONS
Els premis en cap cas podran ser objecte de substitució, canvi,  alteració,
compensació o cessió. FECOSE es reserva el dret de modificar i/o
cancel·lar la promoció en qualsevol moment de manera unilateral i sense
preavís. FECOSE no es fa responsable dels errors,
interrupcions, defectes, tardança d’operacions o transmissions, robatori,
destrucció o alteracions dels materials d’inscripcions al sorteig, o pel mal
funcionament, mala transmissió o error en rebre qualsevol informació. 
 



14. DRETS D’IMATGE
L’ acceptació del premi per part del guanyador
suposa donar el consentiment a FECOSE per a utilitzar, amb fins publicitaris, les
dades personals, imatge i material publicitari relacionat amb la present
campanya. En tot cas, el guanyador està d’acord en participar sense
contraprestació en la publicitat relacionada amb esta campanya comercial.
15. PUBLICITAT
Els participants tindran coneixement de la campanya comercial i de les condicions
de participació al sorteig a través del web www.COMPRESALASENIA.ES, on s’hi
ubicaran les bases de la campanya comercial.
16. ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES
La mera participació a la campanya comercial
suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. FECOSE es reserva el dret de
desqualificar les participacions de persones que incompleixin les mateixes i
especialment, qualsevol participació en la que es consignen dades no verídiques
o quan el un nom de participant no es llegeixi de manera clara .
17. MODIFICACIONS I/O ANNEXES
FECOSE es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexes successius
sobre la mecànica i premi de la promoció FECOSE es reserva el dret a modificar a
la seva conveniència la data del sorteig, així com la substitució del premi per altre
similars característiques i d’igual valor.
18. CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Els participants autoritzen la incorporació de les seves dades de caràcter personal
als fitxers de FECOSE així com els que ens facilita a aquesta promoció, que
s’ incorporaran a un fitxer responsabilitat de LA FECOSE, per a ser utilitzats en la
gestió del sorteig.  Així mateix, la seva participació en la promoció, suposa
acceptar les bases del concurs, i la política de privacitat. El participant pot
exercitar els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació o oposició, conforme al
que disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades
de Caràcter Personal, mitjançant correu postal dirigit al responsable del fitxer a la
direcció Fecose,c/ General Prim 2-6 local 3 Baixos de la Sénia (Tarragona)
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