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Bases
La Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona organitza la campanya de consum
L’estand dels sobres sorpresa de la UBIC dins la campanya Promocions i Fora Estocs
d’estiu 2019, amb la finalitat de premiar els clients dels establiments associats a la
UBIC de Solsona i adherits a aquesta campanya.
Funcionament de la campanya
Caldrà aconseguir tres tiquets diferents de compra d’establiments adherits a la
campanya amb data 2 i 3 d’agost de 2019.
Caldrà portar els tres tiquets a l’estand d ela UBIC, localitzat davant de l’Ajuntament de
Solsona el divendres de 12h a 13h i de 18h a 20h, i dissabte 3 d’agost de 18h a 20h.
Es validaran els tiquets, es comprovarà la procedencia i la data. Només hi poden
participar majors d’edat.
Un cop s’hagi efectuat la validació, la UBIC es quedarà els tres tiquets i anotarà el nom
del participant. Tot seguit, aquest podrà escollir un sobre sorpresa dels que hi haurà a
l’estand.
Tots els sobres tenen premi (vals de compra o obsequis).
Durada de la campanya
Només entren dins la campanya els tiquets que tinguin una data compresa del
divendres 2 d’agost al dissabte 3 d’agost de 2019 (ambdós inclosos).
Validesa dels tiquets
Els tiquets han de ser d’establiments adherits a la campanya Promocions i Fora Estocs
d’estiu 2019 de la UBIC de Solsona.
S’acceptaran tiquets fets a mà, sempre que aquests tinguin el segell de l’establiment i
la data.
Premis
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Es repartiran vals de compra i obsequis.
Lliurament de premis
El lliurament de premis serà immediat.
Cada participant només pot optar a un sol premi i ha de ser major d’edat.

