PC 39/2018

BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL
“VOLS GUANYAR UN MILIÓ D’EUROS AMB LA GROSSA DE CAP D‘ANY I CASAR-SE
A CATALUNYA?”
Primera – Organitzadors i objecte
L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Wedding
Media International organitzen conjuntament (d’ara en endavant “els organitzadors”) la
promoció “Vols guanyar un milió d’euros amb La GROSSA de Cap d‘Any i Casar-se a
Catalunya?”, mitjançant la modalitat de sorteig gratuït en el qual podran participar les
persones físiques, majors d’edat que compleixin els requisits que s’especifiquen en aquestes
bases.
El sorteig es durà a terme a la ciutat de Barcelona en les dates i condicions que més
endavant es detallen.
Segona – Termini de participació
La promoció s’inicia el 28 de novembre de 2018, a les 00.00 hores i finalitzarà el 5 de
desembre de 2018, a les 24.00 hores. No es tindran en consideració les participacions que
es realitzin amb anterioritat o amb posterioritat a les dates assenyalades, encara que l’accés
per participar estigui disponible.
Els organitzadors es reserven el dret d’escurçar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquesta
promoció, si circumstàncies excepcionals impedissin la seva realització, i comunicar
aquestes circumstàncies de manera que s’eviti qualsevol perjudici a les persones que hi
participin.
Tercera – Mecànica de participació
Els participants hauran d’accedir a la pàgina de Facebook de Casar-se a Catalunya o al
portal www.casarseacatalunya.cat on trobaran un formulari mitjançant el qual hauran de
respondre la pregunta formulada entorn al sorteig “Quin element del casament s'amaga rere
d'aquestes pistes”, susceptible de la promoció. En aquest formulari hauran d’incloure les
seves dades personals (nom i cognoms, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic).
Els participants que no facilitin dades veraces quedaran automàticament exclosos del
sorteig.
Els organitzadors no són responsables que les dades proporcionades per les persones
participants són exactes i veraces. Per tant, les persones participants no tindran dret a
reclamar res als organitzadors en cas que aquestes dades siguin incorrectes. Els
participants es responsabilitzaran de qualsevol eventual dany o perjudici ocasionat als
organitzadors, o a qualsevol tercer derivat de la inexactitud de les dades proporcionades.
Cada persona podrà participar amb un únic usuari, i per tant, només podrà optar a un premi.
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Quarta – Sorteig
El dia 10 de desembre de 2018, se celebrarà un sorteig a les dependències de Casar-se a
Catalunya, mitjançant un programa informàtic, del qual resultaran els nou (9) noms
guanyadors i dos (2) suplents per cadascun, triats aleatòriament d’entre les persones que
hagin encertat la pregunta formulada. A cada persona guanyadora li correspondrà un premi
d’un lot de cinc bitllets de la Grossa de Cap d’Any del número 62003.
El resultat del sorteig es publicarà a la pàgina web del Casar-se a Catalunya el dia 10 de
desembre de 2018.
Cinquena - Premi
A cada guanyador li correspon un lot de cinc bitllets del número 62003 de la loteria Grossa
Cap d’Any que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2018, amb el qual es pot obtenir un
milió d’euros (1.000.000 €) si aquest número resultés guanyador del primer premi en
l’esmentat sorteig.
L’acceptació del premi per part de la persona guanyadora és de caràcter voluntari,
renunciant a qualsevol reclamació contra els organitzadors per aquest motiu.
Els premis, en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració, cessió o compensació a
petició de la persona guanyadora, ni ser cedits a tercers ni comercialitzar-se.
Els premis queden subjectes a les obligacions fiscals legalment establertes.
Sisena – Entrega del premi
Els guanyadors han de passar a recollir els bitllets amb què hagin resultat premiats, a les
oficines de Casar-se a Catalunya, ubicades al carrer Casanova, 209 principal 1a de
Barcelona (08021), on els seran lliurats prèvia acreditació amb el DNI, fins com a màxim el
dia 21 de desembre de 2018, en horari de les 10.00 a les 17.00 hores.
Els únics responsables de la recollida del premi en el lloc i termini establerts són els propis
guanyadors. La persona guanyadora que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a
rebre’l i qualsevol dret sobre aquest sense possibilitat de reclamació.
Casar-se a Catalunya retornarà a Loteria de Catalunya els bitllets que no hagin estat recollits
físicament pels guanyadors d’aquesta promoció, atesa la seva condició de dipositari dels
bitllets destinats a la present promoció.
Setena – Limitacions a la participació
Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.
No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya ni a Wedding Media Internacional,
així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb la promoció o amb la
publicitat d’aquesta.
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Vuitena - Dret d’ús de dades de caràcter personal
El fet de participar en aquesta promoció comercial implica el consentiment per a l’ús del nom
i cognoms i la resta de dades personals aportades per les persones guanyadores
beneficiàries de la promoció, de manera que els organitzadors es reserven els drets d’ús
sobre els esmentats conceptes amb finalitats exclusivament publicitàries i de promoció
comercial de Loteria de Catalunya i Wedding Media Internacional, inclosos qualssevol drets
de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica, i sense que els
participants puguin reclamar cap indemnització econòmica ni per cap altre concepte per
l’exercici dels esmentats drets per part de l’organització.
Wedding Media Internacional incorporarà els noms dels guanyadors en un fitxer de dades de
la seva titularitat amb l’exclusiva finalitat de gestionar la present acció promocional i poder
procedir al lliurament dels premis. Es garanteix el tractament de la informació d’acord amb la
legislació vigent i l’exercici dels drets dels participants. Més informació del tractament de
dades per part de Wedding Media Internacional a www.casaseacatalunya.cat
Novena – Xarxa de comunicacions
Els organitzadors resten exonerats de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament
anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el
normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a la seva voluntat i,
especialment, per actes externs de mala fe.
Desena – Acceptació de condicions
Totes les persones participants d’aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les
condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Loteria de Catalunya adopti sobre
qualsevol qüestió que se’n derivi.
Onzena – Altres estipulacions
Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de Loteria de Catalunya:
www.loteriadecatalunya.cat i de la pàgina web de Wedding Media Internacional:
www.casarseacatalunya.cat
Els organitzadors, es reserven el dret de modificar les condicions de la present promoció en
qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri
causa justificada. En aquests supòsits, Loteria de Catalunya i Wedding Media Internacional,
es comprometen a comunicar a través de les respectives pàgines web, les bases
modificades, o si escau, l'anul·lació de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els
participants en siguin coneixedors.
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