BASES: REFRESCA’T AMB EL PROMOCIONSFORAESTOCS
La Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona (UBIC Solsona) organitza la campanya de consum Refresca’t amb el PromocionsForaEstocs dins la campanya Promocions i Fora Estocs d’estiu 2022, amb la finalitat de premiar els clients dels
establiments associats a la UBIC de Solsona i adherits a aquesta campanya.

En cas de treure un val de 5€: Si s’extreu un val de 5€ s’haurà d’entregar al botiguer de l’establiment, que li bescanviarà per un val real
de 5€, juntament amb el llistat d’establiments on el pot utilitzar fins
al 31 d’agost de 2022. Per motius de seguretat, els vals de 5€ de l’interior de l’urna no seran vàlids.
En cas de treure un val de cervesa, cafè, refresc o gelat: Si s’extreu
un val de cervesa, cafè, refresc o gelat, el propi val indicarà en quin establiment es pot consumir o anar a buscar, fins al 31 d’agost de 2022.
En cas de treure un bolígraf: Si s’extreu un val de bolígraf de l’urna,
s’haurà d’entregar al botiguer de l’establiment, que li bescanviarà pel
bolígraf corporatiu de l’entitat.
En cas de treure un val especial: Si s’extreu un val especial de l’urna,
el participant major d’edat podrà optar a un premi de 150€ en vals
de compra. Cal aconseguir quatre d’aquests vals especials, posar-los
en un sobre tancat amb les dades del participant (nom, cognoms i
telèfon) i dipositar-lo a la bústia de la UBIC que està situada al vestíbul de l’Ajuntament de Solsona, l’horari de la bústia és de dilluns
a divendres de 8.30 h a 14.30 h i el termini per dipositar-l’hi és fins
al dilluns 8 d’agost inclòs. El dimarts 9 d’agost es realitzarà el sorteig del premi de 150€ en vals de compra a la seu de l’entitat, a la
Travessia de Sant Josep de Calassanç, número 9, de Solsona (Lleida). Només hi poden participar majors d’edat. Es contactarà amb el
guanyador/a per convidar-lo a l’entrega del premi, que tindrà lloc
el dijous 11 d’agost de 2022. Aquest dia se li entregaran els vals de
compra, que podrà gastar en els establiments adherits a la campanya, fins al 31 d’agost 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
La campanya està compresa entre els dies 5 i 6 d’agost de 2022,
ambdós inclosos.

QUANTITAT DE PREMIS
- Vals de compra de 5€: 98 unitats
- Cerveses: 147 unitats
- Cafès: 196 unitats
- Refrescs: 98 unitats
- Gelats: 49 unitats
- Bolígrafs: 350 unitats
- Un únic premi de 150€ en vals de compra.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en aquesta campanya suposa la plena acceptació
d’aquestes bases.

UBIC Solsona es reserva el dret a modificar les bases per raons de
causa major.
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FUNCIONAMENT DE LA CAMPANYA
Caldrà comprar en un establiment adherit a la campanya durant els dies 5 i 6 d’agost de 2022, i agafar un val de l’urna que
conté diversos premis: 5€, cerveses, cafès, refrescs, gelats i bolígrafs. A més, també es podrà aconseguir vals especials per
participar en el sorteig de 150€ en vals de compra, aconseguint-ne quatre.

