Bases
Fira’t amb
la UBIC

UNIÓ DE BOTIGUERS I COMERCIANTS DE SOLSONA - Travessia de Sant Josep de Calassanç, 9 - 25280 Solsona - Tel. 636 419 380 – info@solsonacomercial.com

La Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona organitza la
campanya de promoció comercial Fira’t amb la UBIC dins
dels actes de la Fira de Sant Isidre 2022, amb la finalitat de
premiar els clients dels establiments associats a UBIC Solsona.
FUNCIONAMENT DE LA CAMPANYA
Caldrà comprar en un establiment adherit a la campanya, el dissabte 14 de maig de 2022 i/o el diumenge 15
de maig de 2022 a les 20 h. 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 l’estand de la UBIC a la Fira de Sant Isidre (Passeig Pare Claret) fins al
diumenge 15 de maig de 2022 a les 20 h.
El diumenge 15 de maig de 2022 es realitzarà el sorteig dels vals de compra a l’estand de l’entitat. Es comprovarà la procedència i la data del tiquet afortunat, en cas que no compleixi els requisits es descartarà i es
tornarà a sortejar. Cada participant pot participar amb tants tiquets com vulgui. Només hi poden participar
majors d’edat.
Es contactarà amb el guanyador/a per convidar-lo a l’entrega del premi, que es concretarà amb l’afortunat/
da. Se li farà entrega dels vals de compra que podrà gastar en els establiments adherits a UBIC Solsona, fins
a l’1 de juliol de 2022. Durant l’acte d’entrega del premi es realitzaran fotografies de l’afortunat/da, que l’entitat difondrà en els mitjans de comunicació, a la seva pàgina web, a les seves xarxes socials i a través dels
canals que cregui convenients.
DURADA DE LA CAMPANYA
Només entren dins la campanya els tiquets que tinguin una data compresa des del dissabte 14 de maig de
2022 fins al diumenge 15 de maig de 2022 a les 20 h.
VALIDESA DELS TIQUETS
Els tiquets han de ser d’establiments adherits UBIC Solsona. S’acceptaran tiquets fets a mà, sempre que
aquests tinguin el segell de l’establiment i la data.
PREMIS
Es sortejarà un únic premi de 500 € en vals de compra.
El guanyador/a rebrà el valor del premi en vals de compra. El premi de 500 € estarà format per 20 vals de
compra de 5 €, 20 vals de compra de 10 € i 10 vals de compra de 20 €. Els vals es poden gastar en diferents
establiments de la UBIC, però en cap cas es tornarà canvi. Si l’import de la compra és més elevat, serà el
client qui abonarà la diferència.
SORTEIG DEL PREMI
Diumenge 15 de maig de 2022 a les 20 h.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquest sorteig suposa la plena acceptació de les bases.
UBIC Solsona es reserva el dret a modificar les bases per raons de causa major.

