BASES PER AL SORTEIG D'ENTRADES PER AL CONCERT DE EUROPA FM AMB
MOTIU DEL GRAN PREMI DE FÓRMULA 1 - 2013

Article I. Àmbit
L'Ajuntament de Montmeló (en endavant l'AJUNTAMENT) realitzarà un sorteig en el que podran
participar tots els montmelonins i montmelonines majors d'edat que hagin sol·licitat la seva
inscripció en el termini que a continuació s'assenyala i pel mitjans que s'indiquen a l'article III.
El sorteig tindrà per objecte adjudicar, a títol de premi, una entrada doble per divendres i una
entrada doble per dissabte d'un total de vint entrades dobles per assistir al concert d'Europa FM
de divendres 10 de maig i vint entrades dobles per assistir al concert d'Europa FM de dissabte 11
de maig que amb motiu del Gran Premi de Fórmula 1 2013, se celebraran a Montmeló.
Els guanyadors del sorteig podran retirar les entrades a partir de la data en que siguin citats, no
abans. La falta de presentació del beneficiari, en la forma que es cita més endavant, en els dies
hàbils, suposa, al termini del plaç fixat habilitat per tal de retirar les entrades, el decaïment del dret,
donant-se a les entrades la destinació que es cita més endavant.
Els premis objecte d'aquest sorteig no podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a
petició del guanyador.

Article II. Període d'inscripció
Per poder participar en el sorteig, els montmelonins i montmelonines hauran de sol·licitar-ho
davant l'AJUNTAMENT de forma expressa, formulant la corresponent sol·licitud en els termes que
s'assenyalen a continuació.
La inscripció al sorteig estarà oberta des del moment de la publicació d'aquestes bases a la web
de l'Ajuntament i fins dimarts 7 de maig a les 24.00 hores.
Per poder participar en el sorteig, és imprescindible estar empadronat a Montmeló en el moment
de complimentar la sol·licitud.

Article III. La inscripció
Cada montmeloní montmelonina major d'edat podrà formular una ÚNICA sol·licitud. Si formulés
una nova sol·licitud, ambdues sol·licituds serien rebutjades i quedarien excloses del sorteig. Així
mateix, un cop realitzada la sol·licitud no es permetrà anul·lacions ni modificacions de la mateixa.
La sol·licitud per poder participar en el sorteig d'entrades per als concerts d'Europa FM es farà a
través dels següents mitjans:

– omplint la sol·licitud de petició de participació en el sorteig d'entrades que es troba a la
pàgina web www.montmelo.cat, al facebook o bé a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de
l'Ajuntament.
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En cap cas, una mateixa persona podrà tenir dret a més d'un premi. La condició de premiat es
considera personal i intransferible.
Donat el cas que l'AJUNTAMENT no localitzi al guanyador del premi o aquest no l'accepti en els
terminis i altres condicions establerts en aquest document, el premi es considerarà desert i es
donarà a les entrades no retirades la destinació que s'expressa en els articles posteriors.

Article IV. Data de realització del sorteig
El sorteig se celebrarà a la Sala de la Concòrdia de l'Ajuntament de Montmeló dimecres 8 de maig
a les 13 hores.
El sorteig serà públic per a tots els participants.
La totalitat de sol·licituds seran introduïts en una base de dades propietat de l'Ajuntament així com
les 20 entrades dobles del concert de divendres i les 20 entrades dobles del concert de dissabte.
El programa sorteja cada premi i aleatòriament li adjudica un propietari d'entre tots els sol·licitants.

Article V. Procediment per a la realització del sorteig
El dia 8 de maig a les 9 hores, dia de celebració del sorteig, l'AJUNTAMENT publicarà a la seva
pàgina web, en el facebook, en el twitter i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament, la llista amb totes
les sol·licituds que, havent complert els requisits establerts, tenen dret a participar en el sorteig.
Les persones que sol·liciten participar en aquest sorteig consenten expressament la publicació de
les seves dades en la llista de la pàgina web de l'Ajuntament i en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament. Aquest consentiment té l'eficàcia d'autorització de cessió de dades de caràcter
personal prevista a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal.

Article VI. Comunicació dels premis i recollida
El mateix dia de la celebració del sorteig, l'AJUNTAMENT publicarà en el Taulell d'Anuncis de
l'Ajuntament, al facebook, al twitter i a la pàgina web, la llista de participants. En l'esmentada
comunicació es farà constar també el lloc, les dates i els horaris de retirada dels premis.
Per recollir les entrades caldrà complir inexcusablement els següents requisits:
–
–
–

presentar l'original del carnet d'identitat, el carnet de conduir o el passaport de qui ve a
recollir l'entrada
signar un rebut justificant que acrediti la identitat i la retirada de l'entrada
en cas de no ser el premiat, autorització signada pel premiat

Article VII. Acceptació de les bases
Els participants, pel sol fet de participar en aquest sorteig, accepten íntegrament i
incondicionalment les seves bases. Tanmateix els participants accepten el criteri de
l'AJUNTAMENT per a la resolució de qualsevol qüestió que se'n derivi.
L'adjudicació dels premis no es podrà impugnar en cap cas per una errada involuntària comesa
per l'AJUNTAMENT.
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L'AJUNTAMENT es reserva la facultat de cancel·lar, suspendre o modificar aquestes bases, així
com l'organització i/o gestió d'aquest sorteig sempre que ho sigui de manera justificada.

Article VIII. Dipòsit de Bases
Les bases d'aquest sorteig es troben dipositades a la Secretaria de l'Ajuntament de Montmeló i
estan penjades a la web i al taulell d'anuncis.

Montmeló, 24 d'abril de 2013
L'alcalde/ Sgt.: Antoni Guil Román
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