Reglament del concurs per guanyar entrades per al Cirque du Soleil

FEDA organitza un concurs a través de la seva pàgina de Facebook per guanyar entrades de seient per
assistir a l’espectacle Scalada Stelar by Cirque du Soleil que es representa a Andorra de l’1 al 30 de juliol
2017.

CONDICIONS

PRIMERA.- El premi són 5 lots de dues entrades per assistir a les representacions de l’espectacle Scalada
Stelar by Cirque du Soleil, per consumir a la data especificada als tiquets.

SEGONA.- Per participar al concurs cal respondre, via missatge privat de Facebook, la pregunta que es
formularà a la pàgina de Facebook de FEDA (https://www.facebook.com/fedaandorra). Els guanyadors seran
les primeres persones que responguin correctament cada pregunta pel canal estipulat. S’anunciarà a cada
pregunta el nombre de guanyadors, que seran entre dos i tres. Hi haurà temps per respondre-la fins a la
finalització del dia natural en què s’hagi formulat.

TERCERA.- Per participar al concurs cal ser major de 18 anys. No tindran dret a premi aquelles persones que
treballin a FEDA ni els seus familiars directes.

QUARTA.- FEDA es reserva el dret d’utilitzar el nom i la imatge dels guanyadors. En acceptar l’obsequi, els
premiats consenten la utilització, publicació i reproducció, sense limitació, per part de les entitats promotores,
de la seva imatge i el seu nom en qualsevol tipus de publicitat, promoció, publicació (incloent-hi Internet), o
qualsevol altre mitjà, amb finalitats promocionals o informatives, sense compensació econòmica de qualsevol
classe per al participant. En cas que algun guanyador s’oposés a l’ús del seu nom i/o imatge, el premi quedaria
sense efecte, que passaria a una reserva.

CINQUENA.- Els guanyadors s’assabentaran que han aconseguit les entrades perquè rebran la resposta per
missatge privat de Facebook en el termini de 24 hores després de tancar el termini de resposta a cada
pregunta. Podran recollir-les a l’oficina central de FEDA, al carrer Prat de la Creu 68-76 d’Andorra la Vella,
entre les 8 i les 14.30 hores, mostrant el missatge amb què se’ls ha notificat que han guanyat, on constarà
el número de referència de les entrades assignades. Els afortunats hauran de signar un rebut conforme se’ls
ha entregat el premi.

SISENA.- FEDA es reserva el dret a completar les previsions del present reglament i a modificar les condicions
de la promoció, comprometent-se en tot cas a publicar-ne els canvis.

SETENA.- La participació al concurs implica necessàriament l’acceptació del reglament present i del criteri
interpretatiu de les entitats promotores quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del reglament.
VUITENA.- En compliment de la Llei 15/2003, qualificada de protecció de dades de caràcter personal,
aprovada el 18 de desembre de 2003, informem que les dades recollides amb aquesta campanya quedaran
incorporades a un fitxer temporal, que es destruirà acabada la promoció, amb la finalitat de gestionar el
lliurament de premis. FEDA manifesta que compleix totes les mesures de seguretat i confidencialitat que
garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal incorporades als nostres fitxers. Els destinataris
d’aquesta informació són les empreses del grup i qualsevol altra persona física o jurídica per assolir la finalitat
anteriorment esmentada.
Informem que es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició a l’adreça Avinguda de la
Bartra s/n, AD200, Encamp, mitjançant comunicació escrita i fotocopia del PASSAPORT o document oficial
d’identitat indicant la referència LQPD, o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic
comunicació@segarrateres.com adjuntant-hi, igualment, fotocòpia del DNI/PASSAPORT.

