Bases da participación campaña do
Arteixo CCA “Día da Nai”

1.

ORGANIZA

1.1.
Arteixo Centro Comercial Aberto, con CIF G15700818 (en adiante, Arteixo CCA ou a
organización).
2.

OBXECTO DO SORTEO

2.1.
A partires do día 27 de abril e ata o 1 de maio, o Arteixo CCA organiza a campaña do
Día da Nai, pola que entrega tarxetas de felicitación numeradas en calquera dos
establecementos comerciais asociados do Arteixo CCA coas compras de máis de 5€.
3.

PREMIOS

3.1.

Un premio valorado en 300€ a elixir entre os seguintes:
A. 3 días de aluguer de autocaravana ou camper con NG Camper Galicia.
B. 2 noites de aloxamento con almorzo en Pazo Almuzara (Boborás) + Experiencia
enolóxica no Ribeiro + Circuito termal e masaxe nas termas de Prexigueiro
(Ribadavia) para dúas persoas con Galiviaxes.
C. 2 noites de aloxamento + almorzo en Hotel Torresport Spa de Torrelavega + entrada
ao Parque de Cabárceno + entrada Museo Jurásico de Asturias para dúas persoas
con Galiviaxes.

3.2.
Os premios están suxeitos ás condicións específicas das empresas. No caso de NG
Camper Galicia, os días mínimos de contratación dependen da tempada e o modelo de
autocaravana. No caso dos paquetes de viaxes de Galiviaxes, a modificación do paquete
pode implicar custes.
3.3.
Debido a que os custos do premio son variables en relación á tempada do ano e
outras condicións, o Arteixo CCA faise cargo dos custes xerados polos premios ata un
máximo de 400€. O que implica que o ou a premiada modifique o premio ata ese valor total
para adaptalo ás súas necesidades.

4.

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN.

4.1.
Poderá participar na campaña calquera persoa que merque no comercio local de
Arteixo, mentres non sexa asociada á entidade ou familia directa.
5.

MODO DE PARTICIPACIÓN

5.1.
Cada Tarxeta de felicitación conta cun número de 4 díxitos diferente, que é o
número de participación no sorteo. A tarxeta co número coincidente cos 4 últimos díxitos do
Sorteo Extra Día de La Madre da ONCE, será a gañadora do premio a elixir.
5.5.
O Arteixo CCA resérvase o dereito a cancelar a promoción en caso de indicio de
fraude ou finalización das participacións.
6.

LÍMITE DE PARTICIPACIÓN.

6.1.

Cada persoa poderá ter tantas tarxetas por compra como queira.

7.

XURADO E A ORGANIZACIÓN

7.1.
Os participantes aceptan e acatan expresamente os criterios e instrucións que
marquen o xurado e/ou a organización en xeral e respecto de calquera conflito xurdido, sen
que os participantes teñan nada que reclamar ao respecto.
8.

DESCALIFICACIÓN

8.1.
A organización e/ou o xurado resérvanse o dereito de eliminar a calquera
participante da campaña que non cumpra os requisitos, que atente contra o uso e bos
costumes, non acaten as instrucións recibidas, alugue algunha dúbida sobre a veracidade da
promoción, ou se valera de sistemas e/ou programas informáticos para participar e mellorar
o resulto no mesmo, alterando o normal desenvolvemento do concurso, ou actúe de forma
fraudulenta.
8.2.
Así mesmo, quedarán descalificados aqueles participantes que non cumpran as
normas establecidas para a participación, e os que se atopen nos demais supostos previstos
neste documento para ser invalidados.
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9.

ACEPTACIÓN DAS BASES

9.1.
A participación na promoción supón a aceptación íntegra das bases, a expresa
renuncia dos participantes a realizar impugnación algunha sobre as mesmas e ao exercicio
de calquera outra acción administrativa ou xudicial que puidese corresponderlles.
9.2.
Os participantes e gañadores eximen ao Arteixo CCA, así como ás empresas
promotoras e colaboradoras da presente promoción das responsabilidades derivadas de
problemas por forza maior ou caso fortuíto, non tendo nada que reclamar contra ningún dos
entes antes reseñados.
9.3.
Para a resolución de calquera dúbida sobre a mecánica, os premios ou o
funcionamento da promoción, os usuarios poden contactar co Arteixo CCA a través do
correo electrónico cca@ccaarteixo.com ou no teléfono 608549011.
9.4.
O Arteixo CCA resérvase o dereito a modificar, ampliar, suspender, restrinxir ou
retirar a presente promoción en calquera momento, por razóns xustificadas.
10.

DISPOSICIÓN DAS BASES

10.1. Tanto as bases como os detalles descritivos dos premios poderán consultarse no
Arteixo CCA (rúa Mestre Mateo nª10, Baixo) ou na páxina ccaarteixo.com
11.

USO DA IMAXE

11.1. O Arteixo CCA realizará fotografías da entrega do premio, e resérvase o dereito ao
uso das imaxes dos e das gañadoras para promoción da campaña.
En Arteixo, a 25 de abril de 2022.
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