
DEIXA’NS EL TEU MAIL I PARTICIPA EN 
EL SORTEIG D’UN IPAD MINI 16 GB
Bases del sorteig
1. Objecte, termini de presentació i data de celebració del sorteig
El Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta (a 
partir d’ara, “Secretariat”), amb número de CIF G-58186180 i 
domicili social a Barcelona, c. Sants, 79, com a entitat gestora 
del CEM l’Espanya Industrial i del CEM la Bordeta, organitza 
una promoció, denominada “Sorteig d’un IPAD”, amb la finalitat 
de recollir i actualitzar les dades de contacte de les persones 
abonades i cursetistes.

Aquesta promoció s’inicia a les 12 h del dia 2 de setembre 
de 2013 i finalitza a les 12 h del dia 30 de setembre de 2013. 
No s’admetrà cap participació fora d’aquest termini.

Podran participar a la promoció totes aquelles persones que 
reuneixin els requisits establerts al punt 3.

El sorteig es realitzarà de forma aleatòria a través de l’eina Sor-
tea2.com, que garanteix la transparència del procés. La data de 
celebració del sorteig serà el 7 d’octubre del 2013.

2. Premi
Se sortejarà un iPad mini de 16 GB Wi-Fi entre totes les per-
sones participants. La persona premiada haurà de complir els 
requisits establerts en el punt 3.

3. Condicions de participació
Podran participar en el sorteig les persones que reuneixin els 
requisits que a continuació es detallen:
• Ser persona abonada o cursetista a les instal·lacions del CEM 
l’Espanya Industrial o del CEM la Bordeta i ser major de 18 anys 
durant tot el període de la promoció. 
• Totes les dades facilitades per participar en aquesta promoció 
han de ser veraces, completes i els participants han de mante-
nir-les actualitzades.
• La participació en aquesta promoció és gratuïta i no exigeix la 
compra de cap producte o l’adquisició de cap servei.
• Només s’admetrà la presentació d’una butlleta per persona.

No podran participar en el sorteig, encara que reuneixin els re-
quisits expressats en l’apartat precedent:
• Les persones que durant el període de participació siguin deutores 
enfront del Secretariat de qualsevol quantitat vençuda i exigible.  
• Les persones que el dia del sorteig no mantinguin una relació 
de prestació de serveis amb el Secretariat. 
• Les persones treballadores al Secretariat.

4. Inscripció
Per participar en aquesta promoció cal emplenar totes les da-
des de la butlleta que trobareu a les recepcions dels centres 
esportius. 

Les dades facilitades han de ser completes, veraces i els parti-
cipants han de mantenir-les actualitzades.

5. Comunicació al premiat i formalització del lliurament
El Secretariat comunicarà, a través dels mitjans de què disposi 
(telèfon, carta, correu electrònic, etc.), a la persona que guanyi 
el sorteig del premi obtingut i del procediment per formalitzar el 
lliurament del premi el mateix dia 7 d’octubre del 2013. També 
es publicarà el nom de la persona guanyadora a www.atleses-
ports.cat i a altres canals comunicatius del Secretariat. 

En cas que el Secretariat no pugui contactar amb la persona 
guanyadora per causes alienes a la seva voluntat, quedarà des-
qualificada i el seu premi quedarà desert.

Com a requisit per recollir el premi, la persona guanyadora hau-
rà de presentar l’original del seu DNI o document oficial similar 
que acrediti la seva identitat. En cas de manca d’acreditació o 
discordances entre les dades del document i les dades de par-
ticipació, la persona quedarà automàticament desqualificada i, 
per tant no obtindrà cap premi.

En cas que la persona guanyadora no reculli el premi en la for-
ma, lloc i termini indicat, s’entendrà que hi renuncia. Totes les 
despeses que tingui el guanyador per recollir el premi seran pel 
seu compte i càrrec.

6. Drets d’imatge i protecció de dades
Els guanyadors autoritzen el Secretariat per difondre el seu nom 
i cognoms i també, en el cas que el Secretariat ho consideri 
oportú, la captació, reproducció i publicació de la seva imatge 
en el moment de lliurament del premi a través de qualsevol mit-
jà, incloent-hi Internet i qualsevol altre mitjà de posada a dispo-
sició interactiva i sense que aquestes autoritzacions confereixi 
el dret a rebre cap tipus de remuneració.

L’informem que les dades de caràcter personal que voluntàri-
ament ens proporciona mitjançant la butlleta de participació al 
sorteig seran recollides en uns fitxers dels quals és responsa-
ble el Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta 
(Sants, 79 08014 Barcelona), essent necessària per a la realit-
zació de l’esmentat sorteig.

La informació proporcionada pels participants passarà a formar 
part de la base de dades del Secretariat, autoritzant l’organitza-
ció a l’enviament de missatges comercials via mail.

7. Acceptació de les bases 
Els participants, pel sol fet de participar en aquesta promoció, 
accepten les bases i el criteri del Secretariat pel que fa a la 
resolució de qualsevol qüestió derivada de la present promoció. 
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