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BASES LEGALS CONCURS ESCAPADA RURAL DE 

PROMOVIATGES 

Promoinversora del Vallès S.L. amb CIF B-62016720 i domicili social a C/Arimón 60-

64 (Sabadell), detalla a continuació les bases reguladores d’un concurs per 

guanyar una escapada rural amb allotjament, esmorzar i sopar o amb allotjament 

i esmorzar per a dues persones. 

1.- Objecte de la campanya promocional 

L'objecte de la campanya consisteix en un concurs per guanyar una escapada 

rural amb allotjament, esmorzar i sopar o amb allotjament i esmorzar per a dues 

persones. 

Promoinversora del Vallès comunica la possibilitat de poder guanyar el premi a 

través de la xarxa social Instagram. Per participar, els usuaris han de seguir a la 

pàgina @promoviatges i penjar una fotografia d’un viatge realitzat amb l’agència 

al seu perfil personal, etiquetar la marca i posar el hashtag #concursPromoviatges. 

Cada participant podrà penjar tantes fotografies com vulgui, sempre i quan siguin 

diferents i es segueixin tots els passos. Si un participant té el perfil privat, haurà 

d’avisar a través d’un missatge directe per seguir-lo, ja que si no, no serà visible i la 

participació no es comptabilitzarà. 

Instagram constitueix únicament el vehicle de promoció del concurs, sense que el 

mateix estigui promocionat o avalat per la plataforma.  

2.- Requisits per poder participar 

Podran participar en la Promoció: 

-  Totes les persones físiques majors de 18 anys amb residència a Catalunya. 

No podran participar: 

- Les persones excloses a l’apartat anterior. 

3.- Data de vigència de la promoció 

La promoció començarà el 25 de novembre i acabarà el 31 de desembre de 2021.  

4.- Premi 
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El premi consisteix en una escapada rural amb allotjament, esmorzar i sopar o amb 

allotjament i esmorzar per a dues persones. 

5.- Procés de selecció del guanyador 

El guanyador del concurs es decidirà segons el nombre de likes que tingui cada 

fotografia. La fotografia que obtingui més likes serà la guanyadora i, per tant, la 

persona que s’emportarà el premi. Es comprovarà que els participants hagin 

seguits tots els passos estipulats en aquestes bases. 

El dia 3 de gener de 2022 es farà el recompte, i Promoinversora del Vallès S.L. es 

posarà en contacte amb el guanyador mitjançant Instagram. En cas de no 

aconseguir posar-se en contacte amb el guanyador, el premi quedarà desert. 

Qualsevol intent de frau serà sancionat amb la invalidació immediata del 

participant. La identificació ha de correspondre amb el mateix nom utilitzat per 

registrar-se al lloc web. Si no és el cas, el participant serà exclòs immediatament. 

En cas que el guanyador no compleixin amb tots els requisits estipulats en 

aquestes bases, el premi no serà lliurat i romandrà en propietat del promotor. 

6.- Recollida del premi final 

La persona guanyadora podrà recollir el premi a qualsevol de les dues oficines de 

Sabadell i Barcelona de l’agència Promoviatges. Si no és possible, li enviarem a 

casa. 

7.- Protecció de dades 

Les dades subministrades pels participants seran tractades confidencialment i 

recopilades en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, essent 

l'empresa Promoinversora del Vallès S.L. titular i responsable d'aquest fitxer, amb 

domicili social a Carrer Arimon 60-64, Sabadell, 08202 la gestió del present 

concurs (i enviament d'informació comercial que pogués ser del seu interès). 

L'empresa Promoinversora del Vallès S.L. garanteix el compliment íntegre de la 

Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal en el tractament de les dades personals recollits en el present concurs, 

especialment pel que es refereix a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, 

accés, rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants. 

8.- Acceptació de les bases. 

La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents Bases, 

per la qual cosa la manifestació en el sentit de no acceptació de la totalitat o part 
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de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència d'això, 

l'empresa Promoinversora del Vallès S.L. quedarà alliberada del compliment de 

l'obligació contreta amb aquest participant. 

 


