
 

Bases da participación na Ruleta 
Arteixo CCA “VOLTA AO COLE” 

BASES 

 

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 6 de setembro e ata o 30 de setembro, o Arteixo organiza a 
campaña de Volta ao Cole, pola que entrega vales de 5€ ás persoas asociadas a un ANPA 
coas que a entidade ten convenio, para compras por máis de 30€ e que poderán usar as 
primeiras 100 persoas, en calquera dos establecementos comerciais asociados do Arteixo 
CCA. 

 

3. PREMIOS 

3.1. Vales de 5€ por contar cun carné dunha ANPA con convenio co Arteixo CCA. 

3.2. Só se permite o canxe dun vale por cada familia, excepto no caso de familias con 
máis dun neno ou nena escolarizado e tamén parte da ANPA. 

 

4. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN. 

4.1. Poderán participar na campaña as persoas asociadas a unha das ANPAS con 
convenio co Arteixo CCA. 
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5. MODO DE PARTICIPACIÓN 

5.1. A persoa ou familia escanea o seu código QR, que a levará a unha páxina onde se 
atopa o Vale e o método de participación. 

5.2. Os e as participantes deberán presentar o vale no teléfono, xunto ao carné da ANPA 
nun establecemento asociado, e desfrutarán dun desconto de 5€ con compras superiores 
de máis de 5€. Co fin de promocionar a campaña e controlar que non se repita o uso dos 
vales, o comercio fotografará ao consumidor ou consumidora co vale na man. Estas imaxes 
poderán utilizarse para difundir o resultado da campaña. 

5.4. Os vales están limitados a 100 unidades, para as primeiras 100 persoas que os 
utilicen.  

5.5. O Arteixo CCA resérvase o dereito a cancelar a promoción en caso de que se faga 
entrega de todos os regalos previstos para a acción. 

 

6. LÍMITE DE PARTICIPACIÓN. 

6.1. Cada participante poderá participar só unha vez por cada neno ou nena escolarizado 
e membro da ANPA. Non poderán utilizar os vales os e as traballadoras dos 
establecementos participantes na campaña no mesmo establecemento no que traballan. 

 

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. 

 

9. ACEPTACIÓN DAS BASES 
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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 ruleta obxecto 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 

 

En Arteixo, a 1 de setembro de 2021. 

 

 

  

 


