BASES LEGALS INFORMATIVES SOBRE LES CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
EN EL SORTEIG DE SAMARRETES DE BÀSQUET ORGANITZAT PEL C.B.
SANT JOSEP - BADALONA

1. Entitat organitzadora i finalitat dels sortejos: L’activitat promocional serà organitzada pel Club Bàsquet Sant
Josep - Badalona (d’ara endavant, “el Club”), amb NIF.- G-62369897, domicili a Plaça Doctor Rifé, s/n, 08912
Badalona, email info@cbsantjosep.net, i pàgina web http://www.cbsantjosep.net (d’ara endavant, “la web”), amb
la finalitat de promoure la participació a les activitats del Club.
2. Objecte: Es preveu la celebració de cinc (5) sortejos, un per cadascuna de les samarretes publicades a la web
del Club.
3. Requisits per a participar en els sortejos: Poden participar en cadascun dels sortejos previstos, totes aquelles
persones que compleixin els següents requisits:
● Haver comprat una butlleta del sorteig i estar en possessió d’ella.
● Mantenir la butlleta sense desperfecte, sencera i no trencada.
4. Limitacions per a participar en els sortejos: No hi ha limitacions per participar als sortejos. Cada persona física
pot disposar de tantes butlletes com vulgui. Una mateixa butlleta no pot ser premiada a dos sortejos diferents.
5. Premi: El premi consistirà en l’obtenció d’una samarreta de bàsquet. La relació de samarretes que es sortegen
i quin dia es detalla a la web del Club.
6. Obtenció del premi: el lliurament efectiu del premi es farà a partir del dimecres dia 24 d’abril de 2019 a la
Secretaria del Club. Per recollir el premi, cal presentar i entregar la butlleta premiada en perfecte estat. No
s’acceptarà cap butlleta malmesa.
7. Organització: Els sortejos tindran per objecte sortejar una samarreta cada dia. El sorteig de cada samarreta es
celebrarà diàriament des del dilluns dia 8 fins al divendres dia 12 d’abril de 2019. Es preveu un total de cinc (5)
sortejos, un per cadascun dels dies de la setmana. Els sortejos es faran mitjançant la correspondència amb els
últims quatre (4) dígits del sorteig de l’ONCE.
8. Període de participació: El període de participació en cadascun dels sortejos s'obre a partir de la compra i
obtenció de la butlleta, i es tanca a les 23:59 hores del diumenge dia 7 d’abril de 2019.
9. Responsabilitat de l’entitat organitzadora del sorteig: el Club es reserva el dret d’acotar, prorrogar, modificar o
cancel·lar qualsevol dels sortejos previstos en les presents bases legals si així ho estima convenient, en cas de
supòsits especials que impedeixin la realització dels mateixos, o en cas de circumstàncies excepcionals que
impedeixin la seva realització. El Club es reserva el dret a ajornar o ampliar el període de les promocions, així
com la facultat d'interpretar les presents bases legals.
10. Acceptació de les bases legals: Al participar en algun dels sortejos objecte de les presents bases legals, està
acceptant de forma expressa les mateixes, així com les normes que regeixen la seva participació i els termes,
condicions exposats, així com del criteri del Club quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig.
La manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part de les mateixes implicarà l'exclusió del
participant i com a conseqüència d'això, el Club quedarà alliberat del compliment de l'obligació contreta amb
aquest participant. Les bases de la promoció estaran a disposició de qualsevol interessat a la pàgina web del
Club www.cbsantjosep.net.

12. Advertències: La constància de que hi hagi clars indicis de trampes, usos impropis en relació a la promoció,
així com tots aquells comportaments que puguin resultar aparentment abusius i/o malintencionats, suposarà la
desqualificació automàtica així com la pèrdua del premi si se li hagués atorgat.
Legislació aplicable: Per tot allò no especificat en aquestes bases legals, la promoció dels sortejos es sotmet a la
normativa espanyola en vigor en el moment d’aplicació. En cas de litigi es resoldrà a la jurisdicció dels tribunals
de Barcelona amb renúncia expressa al seu propi fur.

