
SORTEIG #6anysCanMercader 

BASES DE PARTICIPACIÓ 

• Del 21 al 27 de gener de 2019 el Complex Can Mercader de Cornellà celebra el seu 6è 
Aniversari. 

• Durant aquest període, els abonats/ades del centre podran solꞏlicitar a recepció el 
“Targetó de Participació” (a partir d´ara “targetó”). 

• Al finalitzar les sessions d´activitat dirigida i dins del període establert, els abonats/ades 
podran solꞏlicitar al tècnic/a el segell de participació per completar el targetó (amb un 
màxim de 2 segells al dia). 

• Del 28 de gener al 3 de febrer, la recepció del centre disposarà d´una urna on tots els 
abonats/ades que disposin d´un targetó amb un segell com a mínim rebran l´obsequi de 
participació pertinent (a partir del número de sessions d´activitat dirigida realitzades en el 
període de participació i que figura al targetó) i podran dipositar la part del targetó 
dissenyada pel cas, on figuren les dades personals: Nom i Cognoms, nº abonat, DNI i 
telèfon de contacte.  

• Només s´acceptarà un targetó per abonat. 

• Entre tots els targetons dipositats dins de l´urna, DILLUNS 4/02/19 a les 12h es celebrarà 
el sorteig de regals gentilesa dels nostres patrocinadors. 

• El resultat del sorteig serà publicat al plafó informatiu situat al hall del centre, a la pàgina 
web wwww.complexcanmercader.com i a XXSS (Facebook @ComplexCanMercader, 
Twitter i Instagram @CANMERCADER) 

• Si passats 15 dies de la publicació dels guanyadors, aquests no han reclamat el seu 
premi, aquest serà declarat desert i l’organització quedarà eximida de cap responsabilitat 

• El premi no es podrà canviar per diners. 

• En cas d´exhaurir un producte dels obsequis, aquest serà substituït per un altre/es de 
valor similar. 

• El PELL es reserva el dret d’anulꞏlar qualsevol participació o qualsevol participant si té 
sospites d’una manipulació incorrecta de les dades o del concurs 

• Participar al sorteig suposa l’acceptació total d’aquestes bases 


