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BASES DEL SORTEIG a INSTAGRAM 

“FES LA TEVA 2020” 

  

1.- Objecte del sorteig   

Aquest sorteig l'organitza l’Ajuntament d’Argentona (en endavant organitzador), amb domicili 

fiscal al carrer Gran  59, 08310, Argentona i amb NIF P-0800900-C; i es realitza entre tots els 

usuaris que lliurement decideixin participar d'acord amb les següents Bases, per tal d'optar al 

següent premi:   

  

50 Tiquets per valor de 20 € cadascun que els i les guanyadores podran bescanviar als 

comerços i serveis participants a la iniciativa.  

 

L’objectiu d’aquest sorteig és la dinamització de les activitats de la Diada de la Flor 2020 

proposades a vilatans i vilatanes que s’han de fer des de casa, impulsar el nou canal 

d’Instagram del servei de les àrees de Cultura i Festes, com també donar empenta al teixit 

comercial d’Argentona arran de la crisi que estem vivint motivada per la greu situació sanitària 

viscuda per la pandèmia del COVID-19. 

 

2.- Àmbit del sorteig   

El següent sorteig es durà a terme a Instagram entre tots els nostres fans que hagin seguit 

correctament les instruccions per participar-hi. Només podran participar persones físiques a 

partir dels 14 anys d’edat.   

  

3.- Durada del sorteig   

La participació en aquest sorteig s'iniciarà des de la seva comunicació a Instagram i a Facebook, 

i finalitzarà el 7 de juny de 2020. El 8 de juny de 2020 a les 18 h es realitzarà el sorteig i es 

comunicarà el nom de les persones guanyadores a Instagram i al mur de Facebook (a través 

d'un enllaç). No s'admetran participacions fora d'aquest termini.   

  

4.- Requisits i dinàmica de participació   

Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 14 anys que: 

 

- Ser o fer-se fan del perfil d’Instagram @culturaifestesargentona 

- Publicar fotografies pròpies. 

- Obligatori etiquetar-les amb el hastag #feslateva2020, n’hi podeu posar més relacionats 

amb la Diada de la Flor i Argentona. 

- Si es vol que la fotografia aparegui al nostre mapa virtual del Fes la Teva 2020, cal posar 

l’adreça d’on s’ha fet.   

- Etiquetar a la fotografia @culturaifestesargentona perquè puguem trobar-les més 

fàcilment. 

https://www.instagram.com/culturaifestesargentona/
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- Es pot participar amb tantes fotografies com es vulgui, tot i que el nom d’usuari només 

entrarà un cop al sorteig. 

- Cada persona només podrà participar amb un únic perfil d’Instagram. Si es detecta que 

una mateixa persona participa amb diversos perfiles de Instagram serà desqualificada. 

 

Perquè puguem veure les vostres fotos, cal que tingueu el compte d’Instagram públic, si no el 

teniu en obert, ens pots contactar amb un missatge privat a @culturaifestesargentona i et 

seguirem. 

Les dades facilitades pels participants hauran de ser veraces. En cas que aquests siguin falses o 

incompletes, el premi podrà ser anul·lat.   

 

5.- Premi   

Es sortejaran 50 tiquets per valor de 20 € cadascun per bescanviar en el comerç o servei indicat 

en el mateix i que sigui participant a la campanya.  

Comerços i serveis participants: 

Ag Dental Argentona, Agropecuària Argentona, Arenas - Llibreria Papereria, Can Bellatriu, Can 

Valls, Centre Fisioteràpia CSA, Coll Moda, Copimar, El Petit Rebost, Fem l'Equip, Floristeria Núria 

Montasell, Forn Can Moré, Hostal Burriac, Instants - Impressió i Retolació, La Bugaderia 

d'Argentona, La Nova Fonda, Madre India, Marta Trens, Mercè - Perfumeria i Estètica, Mima't - 

Moda Íntima, Pizzeria Burriac, Pizzeria Peperoni, Restaurant Sant Jaume, Richmond Argentona, 

Rostisseria Can Doro, Supermercat Coaliment i Xalavia Restaurant. 

  

6.- Assignació de premis   

Les persones guanyadores es triaran per sorteig entre tots i totes les participants a través d'un 

programa informàtic de selecció aleatòria.   

Acabat el sorteig, el nom de les persones guanyadores es publicarà al canal d’Instagram i a la 

pàgina de Facebook de Cultura i Festes Argentona.   

L’organitzador contactarà amb les persones guanyadores per tal de facilitar-los els vals, aquests 

tindran una validesa de 30 dies per fer-los efectius, des de l’endemà de la comunicació dels 

guanyadors en les diferents xarxes socials indicades, amb independència de la data de 

lliurament físic dels vals.   

L’organitzador no es fa responsable, ni de la impossibilitat de localització dels guardonats a 

través dels seus comptes, ni de la impossibilitat d'utilitzar el premi dins del període establert, 

pels motius que siguin.   

 

7.- Comunicació del sorteig.   

Tant la realització del sorteig com la seva promoció es comunicaran a través del perfil 

d’Instagram i de la pàgina de Facebook de l’Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament 

d’Argentona @culturaifestesargentona  
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8.- Protecció de dades de caràcter personal   

La participació en el present sorteig implica la recollida de les dades necessàries per a aquesta 

participació. Les persones participants consenten inequívocament que les dades facilitades de 

forma voluntària per a la participació en el sorteig, passen a formar part de fitxers titularitat de 

l’Ajuntament d’Argentona amb la finalitat de realitzar futures accions promocionals i comercials, 

com la comunicació del guanyador. El responsable del tractament del fitxer serà l’Ajuntament 

d’Argentona.   

Els i les participants podran exercir els seus drets d'accés, modificació, oposició i rectificació 

remetent un correu electrònic a argentona@argentona.cat o mitjançant comunicació escrita 

dirigida a l’Ajuntament d’Argentona, al carrer Gran, 59, 08310, Argentona, juntament amb una 

còpia del document original que l'identifiqui.   

  

9.- Drets d'imatge   

L'interessat autoritza a l'Ajuntament d'Argentona per a que pugui enregistrar imatges dels actes 

en què s'ha inscrit, amb l'únic propòsit de difondre les festes de la vila d'Argentona i la 

participació del voluntariat a nivell intern o extern, en reproduccions o publicacions de 

qualsevol tipus o en qualsevol format. 

 

10.- Limitació de responsabilitat   

L’Ajuntament d’Argentona es reserva el dret d'interrompre en qualsevol moment l'accés o 

continuïtat del sorteig, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat, de 

reestructuració o interrupció dels serveis informàtics, o qualsevol altra causa que així ho 

aconselli, sense que d'això es derivin responsabilitats per l’Ajuntament d’Argentona ni dret a 

indemnitzacions.   

  

11.- Dipòsits de les bases   

Les presents bases es poden consultar a la pàgina web www.argentona.cat/diadadelaflor2020 

  

12.- Altres condicions.   

1. La participació en el sorteig suposa la plena i total acceptació de les bases descrites en aquest 

document per part de les persones participants.   

2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels 

organitzadors.    

3. Qualsevol manifestació de no acceptació de les mateixes suposarà l'exclusió del participant.   

4. L’Ajuntament d’Argentona es reserva el dret d'excloure als participants que per la seva 

conducta interfereixin en el bon funcionament del sorteig.  

 

 

Argentona, 31 de maig de 2020  

http://www.argentona.cat/diadadelaflor2020

