TU ETS LA VACUNA PEL COMERÇ DEL VENDRELL
Bases
Hi podran participar persones majors de setze anys. Si guanyen menors d'edat,
únicament podran recollir el premi acompanyats dels tutors legals.
No seran vàlides les cartilles en les quals el titular sigui un comerciant o un familiar de
comerciant que porti un segell del seu comerç.
Totes les cartilles dipositades a l'urna hauran d'estar degudament emplenades amb
tots els segells, i hauran d'estar acompanyades dels corresponents tiquets grapats. La
falta d'algun segell o tiquet farà que la cartilla es consideri nul·la.
Per aconseguir la cartilla i el primer segell caldrà fer una compra a qualsevol dels
comerços participants i sol·licitar-la. Cada comerciant podrà imposar un valor de
compra mínima per poder participar-hi.
Els comerços que tinguin productes amb valor inferior podran posar el segell quan
l'acumulació de tiquets arribi al mínim demanat.
Les cartilles que es dipositin a l'urna hauran d'estar omplertes amb les següents
dades: nom, correu electrònic i telèfon de contacte.
Cada cartilla lliurada al CIT tindrà com a premi segur una bossa amb l‘eslògan Jo soc
la vacuna del comerç del Vendrell. (fins a exhaurir existències)
Entre totes les cartilles es farà un sorteig de 2000 € repartits en 100 xecs amb un valor
de 20 € a gastar en les botigues participants.
Les persones participants disposen fins al 30 de juny per omplir els passaports i
dipositar-los a l’urna.
El dia 1 de juliol es farà el sorteig entre les cartilles que hagin estat dipositades a l'urna
i que tinguin totes les dades de contacte omplertes i els tiquets grapats.
Les persones guanyadores tindran fins al dia 31 de juliol per poder gastar els premis. A
partir d'aquest dia, la campanya haurà caducat i les targetes regal quedaran sense
valor.
Els premis són:
Una bossa per cada cartilla entregada i ben complimentada i
2000 € en tiquets regal de 20 €.
Poden participar en aquesta campanya, oferint carnets als seus clients, tots els
comerços del Vendrell, siguin o no associats al CIT i que expressin la seva voluntat de
participar-hi.

La participació en la campanya comporta l'acceptació d’aquestes bases per part dels
comerciants i concursants que hi prenen part lliurement.
Totes les dades personals recopilades seran gestionades únicament pel CIT. Mai es
proporcionaran a tercers. Consulteu les bases de protecció de dades a la web
citvendrell.cat
Els botiguers participants, siguin associats o no, que rebin un xec de 20 euros hauran
de descomptar aquest import en una sola venda i per cobrar-ho hauran de presentar
una factura a nom del CIT i el xec descompte.

Dades de facturació:
Centre d’Iniciatives i Turisme del Vendrell
C/Dr. Robert, 33
43700 El Vendrell
V-43031988

