Bases

PROMOCIONS

FORA ESTOCS

La Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona organitza la campanya de consum Aconsegueix un dels 10 premis dins la campanya Promocions i Fora
Estocs d’hivern 2021, amb la finalitat de premiar els clients dels establiments
associats a la UBIC de Solsona i adherits a aquesta campanya.

HIVERN

Funcionament de la campanya
Caldrà comprar en un establiment adherit a la campanya, de l’1 al 7 de març
de 2021. S’ha de guardar el tiquet de compra, i anotar-hi al darrere: el nom, els
cognoms i el telèfon de contacte.
S’ha de dipositar el tiquet a la bústia de la UBIC que hi haurà al vestíbul de
l’Ajuntament de Solsona fins al dia 15 de març, inclòs.
El dimecres 17 de març de 2021 es realitzarà el sorteig de 10 premis en vals
de compra.
Es comprovarà la procedència i la data del tiquet afortunat, en cas que no
compleixi els requisits es descartarà i es tornarà a sortejar. Només hi poden
participar majors d’edat i cada participant només pot optar a un premi.
Es contactarà amb el guanyador/a per convidar-lo a l’entrega de premis, que
tindrà lloc divendres 19 de març de 2021. Aquest dia se’ls farà entrega dels
vals de compra que podran gastar en els establiments adherits a la campanya,
fins al 30 d’abril de 2021.

Durada de la campanya
Només entren dins la campanya els tiquets que tinguin una data compresa
del dilluns 1 de març de 2021 fins al diumenge 7 de març de 2021 (ambdós
inclosos).

Validesa dels tiquets
Els tiquets han de ser d’establiments adherits a la campanya Promocions i
Fora Estocs d’hivern 2021 de la UBIC de Solsona.
S’acceptaran tiquets fets a mà, sempre que aquests tinguin el segell de
l’establiment i la data.

Premis
Es sortejaran 10 premis en vals de compra:
- 3 premis de 100€ en vals de compra
- 7 premis de 50€ en vals de compra

Lliurament de premis
El divendres 19 de març de 2021.
Hi col·labora:

Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona
Travessia de Sant Josep de Calassanç, 9 - 25280 Solsona
Tel. 636 419 380 – info@solsonacomercial.com

