
CONCURS DE FACEBOOK - PATRONAT MUNICIPAL DE TURISME DE L’AMPOLLA 
 
Entraran a formar part del concurs tots aquells usuaris de Facebook que comentin la publicació del sorteig amb la resposta 
a la pregunta del post i li donin m’agrada a la mateixa publicació. 

 
El concurs començarà el dimecres 2 de setembre a les 14:00h i el termini màxim per comentar a la publicació serà el 
diumenge 20 de setembre a les 23:59h. 

 
El guanyador es triarà el dilluns 21 de setembre a través de l’eina Easypromos, que generarà un guanyador de manera 
aleatòria, amb el seu respectiu certificat d’autenticitat. L’usuari serà contactat a través d’una resposta al seu mateix 
comentari i aquest haurà de contactar via missatge privat per conèixer com gaudir del premi. El nom del guanyador es 
podrà fer públic al mateix compte de Facebook del Patronat Municipal de Turisme de l’Ampolla. 

 

 
REQUISITS 

 
Els/les participants han de ser persones físiques majors de 18 anys, seguidors del compte de Facebook @Turismealampolla i 
que comptin amb un perfil d’usuari real a Facebook. 

 
 
EL PREMI 

 
El premi consisteix en un VAL REGAL FAMILIAR D’ALLOTJAMENT amb un valor de 250€, bescanviable als hotels i càmping de la 
població. 
 
Podran fer ús del VAL qualsevol tipus de família, sent mínim un adult amb un menor de 18 anys del mateix nucli familiar. 
 
El premi el podrà bescanviar abans del 31 de desembre del 2020 sempre que hi hagi disponibilitat, i no es podrà canviar o 
substituir a petició del guanyador. Si per alguna causa no us és possible aprofitar el premi, o no es dóna resposta al 
missatge abans de 48h, s’entendrà que en renuncieu i el Patronat Municipal de Turisme de l’Ampolla no us haurà de 
compensar. 
 
En aquest cas, es repetiria el sorteig sense incloure l’anterior guanyador seleccionat.  
 
La reserva l’haurà de realitzar directament el mateix guanyador/a a l’allotjament. Un cop fet, ens haurà de comunicar al 
Patronat Municipal de Turisme la data, l’allotjament escollit i els usuaris que faran ús del VAL REGAL.  
 
El VAL REGAL es dipositarà directament a l’establiment.  

 
 
RESOLUCIÓ DEL CONCURS 

 
El comentari guanyador serà triat a través de l’eina Easypromos durant el dilluns 21 de setembre, de manera aleatòria. 
Quan s’obtingui un nom, es comprovarà que reuneixi tots els requisits per la participació del concurs. 

 
POLÍTICA DE PRIVACITAT 

 
Aquesta promoció no està en absolut patrocinada, aprovada, o administrada per Facebook.  
Esteu proporcionant la vostra informació al Patronat Municipal de Turisme de l’Ampolla, en cap a cas a Facebook. 

 
 
ALTRES 

 
El Patronat Municipal de Turisme de l’Ampolla es reserva el dret de no tenir en compte la participació d’un usuari en el cas 
que existeixin clars indicis de trampes o usos impropis amb relació al concurs. L’organització no es fa responsable de cap 
problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, servidor proveïdor, equip informàtic o error de software de 
qualsevol correu electrònic que pugui produir-se. 


