
Bases legals

Condicions de participació - El període de participació d'aquest concurs 

s'emmarca entre el 20 i el 22 de maig de 2019. - Els usuaris de Facebook que 

vulguin participar en el concurs hauran de deixar un comentari a la publicació del 

sorteig donant la solució a un mínim de 5 paraules de les que conformen els Mots 

encreuats (cal especificar a quina fila/columna i a quina posició de la fila/columna es 

refereix cada paraula). Per entrar al sorteig hi ha d’haver un mínim de 5 encerts en 

les respostes    

El premi - El premi consisteix en el sorteig de 3 packs d’entrades per a la 

CONSTEL·LACIÓ ESCARLATA CIRCUS que té lloc al Mercat de les Flors entre el 

23 de maig i el 2 de juny de 2019 (les entrades s’han de recollir des d’una hora 

abans de l’inici de la funció fins mitja hora abans. Passada aquesta estona el teatre 

es reserva el dret de posar a la venda les entrades) 

Resolució - Una vegada finalitzi el període de participació, s'escollirà el guanyador 

mitjançant l'eina "Random.org".  El/La guanyador/a es mencionarà públicament el 

dimecres 22 de maig i tot seguit, CONSORCI MERCAT DE LES FLORS es posarà 

en contacte amb ell/a a través d'un comentari de Facebook a la seva participació, 

demanant-li que es posi en contacte a través de missatge privat de Facebook per tal 

de poder enviar tot el procediment a realitzar per gaudir del premi. - No es podrà 

canviar el premi. La participació en el sorteig implica l'acceptació d'aquestes bases, i 

del criteri de EMPRESA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de 

l'elecció dels guanyadors. CONSORCI MERCAT DE LES FLORS es reserva el dret 

de no tenir en compte la participació d'un usuari en el cas que existeixin clars indicis 

de trampes o usos impropis en relació al concurs.


