Bases Legals:
1.- ENTITAT QUE ORGANITZA EL SORTEIG
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L’Associació Minusvàlids Físics Associats (MIFAS) amb domicili a la Rambla Xavier Cugat, 43
baixos de Girona i CIF G-17053208 organitza amb fins promocionals el sorteig (en
endavant, "la Promoció") d'àmbit nacional, a desenvolupar a través d'Internet, exclusiu per
a usuaris residents a Catalunya i majors d'edat d'acord amb el que disposa l'apartat de
condicions per a participar-hi.
2.-DATA D'INICI I DATA DE FINALITZACIÓ
La Promoció s'iniciarà el dia 6 de febrer de 2017 i finalitzarà el dia 8 de febrer de 2017 a les
12 de la nit.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Els requisits de participació seran els següents:
- Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i siguin majors de 18 anys.
La mecànica de la promoció consisteix en:
Per participar en el sorteig només cal clicar a M'AGRADA a la pàgina de Facebook del Grup
MIFAS, clicar M’AGRADA en la publicació del sorteig, i fer un comentari.
4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMIS
Es triaran 3 guanyadors mitjançant l'aplicació Fanpage Karma el dia 9 de febrer de 2017.
Els guanyadors obtindran com a premi:
1 arracades de plata tibetana en forma de fulla elaborades per a les persones usuàries del
nostre Centre de Dia Pere Llonch de Vilafant.
El guanyador disposarà de 10 dies per reclamar el premi. Si no ho fa, el premi quedarà
desert.
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El guanyador podrà passar a recollir el seu premi a la seu central de MIFAS de Girona o a la
delegació comarcal més propera sempre i quan ens ho comuniqui. Les nostres delegacions
estan ubicades a Blanes, Vilafant i Olot. El guanyador s'haurà d'identificar amb el DNI per
comprovar que les dades coincideixen.
Queda prohibida la venta, reproducció, còpia i/o comercialització del premi.
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5.- DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS
Si s'evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les
Bases, o les dades proporcionades per participar-hi no fossin vàlides, la seva participació es
considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot dret
sobre els premis atorgats en virtut de aquesta Promoció.
6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS
No es permetran comentaris o opinions amb contingut que es consideri inadequat, que
siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers.
Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a
l'honor, a la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge. No ens responsabilitzarem dels
danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en
qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres participants.
7.- FACEBOOK
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap manera a
Facebook, de manera que els participants alliberen Facebook de tota responsabilitat pels
eventuals danys que es derivin de la mateixa.
8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 11 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de desenvolupament, cada
participant amb l'acceptació d'aquestes bases legals consent que les seves dades personals
seran incorporades a un fitxer, de qual som responsables, amb l’única finalitat de posarnos en contacte amb el guanyador a fi d’entregar-li el premi.
L'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a mifas@mifas.cat o bé mitjançant carta
dirigida a la següent adreça: Rambla Xavier Cugat, 43 baixos de Girona, adjuntant en
ambdós casos còpia del DNI.
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