Bases legals
BASES DEL CONCURS-SORTEIG A FACEBOOK DE DOS LOTS DE VINS I CAVES
#CompartirOlivellaGalimany

1. DESCRIPCIÓ DEL CONCURS
Període del Concurs
El període de participació al concurs per entrar al sorteig serà del dimarts 12 de desembre de 2017 a
les 12:00h. al dimarts 19 de desembre de 2017 a les 23.59h.
El Sorteig del lot es farà entre els participants del Concurs que hagin complert les bases del concurssorteig.
Participants
Podran participar totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència en Catalunya.
Queden exclosos del sorteig familiars directes dels/les treballadors/es, així com qualsevol perfil, grup
o pàgina de Facebook que pertanyi a empreses o marques comercials.
Objectiu
Donar a conéixer la sel·lecció de vins i caves Olivella Galimany.
Procediment de participació
El Concurs consistirà a etiquetar a una o diverses persones amb les que li agradaria compartir el lot
al participant afegint el hashtag #CompartirOlivellaGalimany. Automàticament aquella persona
passarà a formar part del Sorteig de dos lots, sempre que acompleixi aquestes bases.
Únicament es podrà participar a través de Facebook (www.facebook.com /Olivella-Galimany191742810873929/).
Descripció del premi
El premi consistirà en dos lots de quatre ampolles de vins i caves Pere Olivella Galimany: Darena,
Negra Nit, Roser i 1859 l’Origen.
Sorteig
El sorteig públic tindrà lloc a les 12h del 20 de desembre de 2017 a l'oficina d’Aquells Nois Tan
Simpàtics i el resultat del mateix serà publicat al web de Olivella Galimany i a les seves xarxes
socials durant el mateix dia.

Guanyadors/es
Aquells Nois Tan Simpàtics es posaran en contacte amb les persones guanyadores a través de
Facebook.
Si no es pot contactar amb les persones guanyadores a l'endemà del Sorteig, el lot corresponent es
tornarà a sortejar entre els altres participants que havien quedat sense premi.

2. PROTECCIÓ DE DADES

Els/les participants del Concurs queden informats i autoritzen que les dades personals facilitades
seran tractades únicament amb la finalitat de desenvolupar la seva participació en el Concurs. Els/les
participants garantitzen que les Dades Personals facilitades a Olivella Galimany són veraces i es fan
responsables de comunicar-li qualsevol modificació en els mateixos.
4. DRETS D’EXCLUSIÓ
Olivella Galimany es reserva el dret de descartar i/o excloure del Concurs als/les participants:
Quan s’inscriguin amb dades falses o hagin indicis que raonablement les dades són falses. A aquests
efectes, es podrà requerir als participants la verificació de les seves dades si ho considera oportú.
Quan, de qualsevol forma fraudulenta o artificial, manipulin la seva participació al Concurs.
Quan apareguin menors d’edat.
Quan Olivella Galimany consideri que el contingut compartit contingui elements que de qualsevol
forma puguin considerar-se contraris als drets fonamentals i les llibertats públiques, indueixi, inciti o
promogui actuacions delictives, denigradores, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral i
les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic; de qualsevol menyscabi el crèdit de
Olivella Galimany o de tercers; pugui constituir publicitat o que incorpori virus o altres elements que
puguin danyar el normal funcionament de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics.
Quan s’incompleixin aquestes bases de qualsevol forma.
5. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT
Els/les participants tindran responsabilitat exclusiva sobre qualsevol reclamació que es produeixi per
drets de propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com de qualsevol responsabilitat que pugui
derivar-se de l’incompliment o incompliment defectuós pels/les participants en el Concurs d’aquestes
bases.
Pere Olivella i Rovira queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en
les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació.
Igualment no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris o qualsevol altra
circumstància imputable a correus que puguin afectar a l'enviament dels premis.
Pere Olivella i Rovira exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que
puguin deure's a la falta temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament dels serveis
mitjançant els quals es participa en la promoció, a la defraudació de la utilitat que els usuaris
haguessin pogut atribuir als mateixos, i en particular, encara que no de manera exclusiva, a les
fallades en l'accés a les diferents pàgines i enviaments de respostes de participació a través
d'Internet.
Pere Olivella i Rovira es reserva el dret a efectuar canvis que redundin en la bona fi del concurs quan
concorri causa justa o motius de força major que impedeixin portar-la a terme en la forma en què
recullen les presents bases.
Pere Olivella i Rovira es reserva el dret a ajornar o ampliar el període del concurs, així com la facultat
d'interpretar les presents bases legals.
Així mateix, l'empresa organitzadora quedarà exempta de tota responsabilitat si concorregués algun
dels casos assenyalats, així com de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin
ocasionar-se durant el gaudi del premi.
6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

Tot participant accepta totalment aquestes bases en el moment de tramitar la seva participació al
Concurs.
Facebook no patrocina ni administra aquesta promoció, ni tampoc està associada a ella.

