BASES LEGALS
Concurs “Guanya un cap de setmana de Càmping Bed&Bike”
El Consorci de les Vies Verdes de Girona, gestor de les Vies Verdes de Girona i la xarxa pedalable
Pirinexus, col·labora amb l'Associació de Càmpings de Girona (ACG) per a la promoció dels càmpings
gironins associats, el segell de qualitat Bed&Bike i les rutes cicloturístiques de Girona.

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, mitjançant les bases que seguidament es descriuen,
estableix les normes reguladores del concurs “Guanya un cap de setmana de Càmping Bed&Bike a
través de Facebook:

1. OBJECTE
- La campanya #campingsbedandbike es desenvolupa a fi de promoure els càmpings gironins
associats a l'ACG, el segell de qualitat Bed&Bike i les rutes cicloturístiques de Girona gestionades pel
CVVGI.
- El període de participació s’emmarca entre el divendres 19 de maig i el divendres 9 de juny de
2017, ambdós inclosos.

2. PREMIS
- 2 nits en Glàmping Tenda Safari per a 4 persones al Càmping Lloret Blau (Lloret de Mar), durant
el mes de Juny de 2017.
http://www.campinglloretblau.com/
- Un cap de setmana en un bungalow per a 5 persones al Càmping Bassegoda Park, d'Albanyà (Alt
Empordà) http://www.bassegodapark.com/ca/camping_bassegoda_park_home.aspx , i l'ús de 5 bicicletes
durant el cap de setmana.
- 2 nits per a 5 persones en bungalow al Càmping Salatà (Roses), amb l’ús de bicicletes per a els 5
persones. Durant temporada mitja/baixa, segons disponibilitat del càmping.
https://www.campingsalata.com/ca
- La validesa del premi és l’esmentada en cada premi, i subjecte a la disponibilitat del càmping. El
guanyador haurà de contactar directament amb el càmping per a formalitzar la reserva.
- Els premis són nominatius i no es podran canviar o substituir a petició del guanyador. Si per alguna
causa no us és possible aprofitar el premi, s’entendrà que hi renuncieu i el Consorci de les Vies
Verdes de Girona no us haurà de compensar.

- Els organitzadors del concurs no es faran responsables de qualsevol dels danys que puguin
aparèixer com a conseqüència del gaudiment del corresponent premi.

3. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
- Entraran a formar part del concurs tots aquells usuaris que responguin la pregunta publicada,
vinculada al concurs, durant el període de participació, al Facebook de les Vies Verdes de Girona.
- Els participants, per a poder ser guanyadors, hauran de ser seguidors del Facebook de les Vies
Verdes de Girona.
- La participació en el concurs és gratuïta i implica l’acceptació d'aquestes bases i les condicions del
concurs del Facebook.

4. GUANYADORS
- Una vegada finalitzat el període de participació, l'eina de concursos del Facebook escollirà el
guanyador del concurs, que es farà públic setmanalment a la mateixa xarxa social i a les diverses
xarxes de les entitats organitzadores, els dilluns 29 de maig i 5 i 12 de juny.
- Els guanyadors seran notificats a través d’un missatge a la seva xarxa social.
- En un termini màxim d'una setmana, els guanyadors hauran de posar‐se en contacte amb
l’organització (a través del correu

info@viesverdes.org

o el telèfon 972 486 950) i confirmar

l'acceptació del premi i lliurar les seves dades personals.
- L’organització del concurs es reserva el dret de seleccionar nous guanyadors en cas que algun dels
usuaris seleccionats no contactin amb l’organització en el termini màxim indicat, o resulti impossible
establir contacte amb ells, així com en cas de renúncia o d’incompliment de les bases per part de
l'usuari premiat.

5. POLITICA DE PRIVACITAT
- El nom del guanyador podrà fer-se públic als comptes de Facebook, Instagram i Twitter de
Pirinexus/Consorci de les Vies Verdes de Girona i de l'Associació de Càmpings de Girona, així com
també en els seus respectius webs.

6. ALTRES
- L’organització 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.

- L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic,
servidor proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui
produir‐se.
- Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, conflicte o circumstància no prevista,
prevaldrà el criteri del Consorci de les Vies Verdes.
- La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases, i del criteri de Vies Verdes pel
que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors.

ORGANITZA: Consorci de les Vies Verdes de Girona i Associació de Càmpings de
Girona.

HI COL·LABOREN: Càmping Lloret Blau, Càmping Bassegoda Park, Càmping Salatà

