BASES LEGALS DE LA CAMPANYA
Fes la teva Festa Major. Fes-La!

Ajuntament de Montgat. Àrea de Promoció econòmica
Campanya per promocionar el comerç local promovent la seva imatge de manera
presencial i a xarxes. Es planteja una campanya amb un premi segur per a tothom qui
completi la butlleta i dos premis relacionats amb les fotografies que pengin els
participants a les xarxes.
DATES DE LA CAMPANYA
Campanya en actiu del 14 al 24 de juny (el 24 de juny la campanya acaba a les 23:59h)
. Resultat del concurs: Dilluns 28 de juny al llarg del dia (publicarem el resultat a les
xarxes pertinents)
PARTICIPANTS
. Parades del Mercat de Montgat i comerços adherits a l’ACISM
No tots els comerços participen. No és obligatori.
MECANISME DE LA CAMPANYA
Els participants rebran a casa seva les butlletes de participació. Aquestes es poden
trobar també als diferents comerços participants.
Cada comerç repartirà un gomet que caldrà enganxar a la casella corresponent de les
butlletes. Les primeres 500 butlletes emplenades amb un mínim de 20 gometes, e
podran bescanviar per un obsequi: una caixa de 50 “cebetes de Sant Joan” o un paquet
de 10 bengales de magnesi.
Els obsequis es poden recollir al Centre Cívic Les Mallorquines de dilluns a divendres de
9h a 14h o a la Biblioteca Tirant Lo Blanc de dilluns a dijous de 16h a 20h i divendres i
dissabtes de 10h a 14h
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PREMIS
. 1 Val de compra de 100€ per gastar al Mercat de Montgat, a la fotografia amb més
likes acumulats fins el 23 de juny a les 23:59h
. 1 Val de compra de 100€ per gastar als comerços de l’ACISM que es sortejarà entre
totes les fotografies publicades i correctament etiquetades.
Els vals no es poden bescanviar pel seu valor econòmic. Els premis no són acumulables.
SORTEIG
El dia 28 de juny, mitjançant l’aplicació digital wask.co una aplicació online de sorteig,
el sistema escollirà a l’atzar un perfil guanyador. Aquest procés serà enregistrat i es
podrà visionar a posterior. Caldrà que les fotografies guanyadores (la que hagi tingut
més “likes” i l’escollida a l’atzar) hagi etiquetat correctament el
#festamajormontgat2021 , #festamajorsantjoan2021 i #montgat
Els premiats seran avisats mitjançant un missatge privat al seu perfil d’Instagram. Si
després de 10 dies, no s’ha obtingut cap resposta, el premi serà considerat desert.
PROTECCIÓ DE DADES
Totes les dades acumulades en aquesta campanya són en format digital induït a xarxes.
És a dir, no hi ha cap mecanisme de recaptació manual. Totes les fotografies seran
propietat d’Instagram i per tant, tots els dret derivats depenen d’aquesta xarxa digital.
L’Ajuntament de Montgat, el Mercat de Montgat, l’ACISM i l’àrea de Promoció
Econòmica de l’Ajuntament de Montgat podran utilitzar les imatges per a finalitats
promocionals, memòries de campanya o posicionament públic.
MÉS INFORMACIÓ
Promoció econòmica de l’Ajuntament de Montgat:
c/Pare Claret s/n
08390 Montgat
93 469 07 37 // mgt.promecomontgat.cat
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