Rifa de Cap d’Any 2018
Bases del sorteig de la Rifa de Cap d’Any de Foment de l'Alfabetització Digital dels Sèniors

1. Objecte de la rifa
L'associació sense afany de lucre Foment de l'Alfabetització Digital dels Sèniors, amb NIF número
G67146795, organitza un sorteig d'un telèfon intel·ligent de darrera generació entre els seus socis,
clients, simpatitzants i públics en general.
2. Sorteig
Participaran en la rifa i podran optar al premi totes aquelles persones que comprin butlletes
repartides pels membres i simpatitzants de l'associació. a causa de la naturalesa de la modalitat de
la rifa, cada participant podrà obtenir diverses participacions. Només hi podrà haver una butlleta
premiada en la rifa.
3. Premi
El premi de la rifa és un telèfon intel·ligent d'última generació valorat en més de 200 euros.
4. Guanyador
El guanyador es determinarà per la coincidència exacta del número especificat a la butlleta
guanyadora i els tres darrers números del primer premi de la Grossa de Cap d’Any de Loteria de
Catalunya, del dia 31 de desembre de 2018.
5. Possibles alteracions
En cas de no celebrar-se aquest sorteig i no poder-se determinar un guanyador, el premi es
determinarà amb les darreres 3 últimes xifres del sorteig pro-cecs que es celebri la mateixa revetlla
de Cap d’Any, és a dir, el 31 de Desembre.
Si malgrat això, es dona el cas que no es pugui determinar el guanyador en els tres mesos següents
al sorteig, la rifa es considerarà acabada i el premi quedarà sense repartir.
6. Guanyador
El guanyador haurà de recollir personalment el premi a la seu social de l'associació, on es
comprovarà l'autenticitat de la butlleta i s'entregarà el premi.
7. Personal i intransferible
Els premis tenen un caràcter personal i intransferible. Aquests no podran ser objecte d'alteració,
canvi, cessió o compensació en metàl·lic.
8. Publicitat
El guanyador accepta, com a requisit de participació, que el seu nom i imatge siguin utilitzats per
l'associació a l'efecte de fer públic, si s'escau, el resultat del sorteig, acceptant que les seves dades
personals puguin ser publicitades per l'associació per promocionar el sorteig en qualsevol format i
mitjà de comunicació en cas de resultar guanyador, tot això amb conformitat del que disposen la
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de setembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i La Llei
Orgànica 1/1982 de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat Personal i Familiar i a la pròpia
imatge, sense que això concedeixi al guanyador cap dret de remuneració o benefici amb excepció
del lliurament del premi.
9. Reclamació
El guanyador haurà de posar-se en contacte amb la nostra associació a l'adreça info@fads.cat . En el
cas que el guanyador no reclami el premi en el termini de tres (3) mesos, o de no acceptar les

condicions i les bases esmentades, el premi es quedarà sense repartir.
10. Anul·lació, suspensió o modificació de la rifa
Foment de l'Alfabetització Digital dels Sèniors es reserva el dret d'anul·lar o suspendre el sorteig o
canviar alguna de les seves condicions, quan per causes alienes a la seva voluntat no pogués
complir amb el seu normal desenvolupament, segons l'establert a les bases, sense que per això els
participants tinguin dret a rebre compensació alguna.
11. Acceptació de les bases
El simple fet de participar en la rifa implica l'acceptació pura i simple d'aquestes bases, que es
poden consultar en la pàgina web de l'associació.
12. Legislació aplicable i fur competent
Les presents bases de la rifa es regeixen per les lleis vigents a Catalunya. La seva realització està
emparada per l'article 11 del Decret 397/2011, d'11 d'octubre Reglament de rifes, tómboles i
combinacions aleatòries amb finalitats publicitàries o promocionals.
L'associació queda exonerada de qualsevol implicació fiscal que pugui afectar al premiat.
Per qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se d'aquest sorteig, Foment de l'Alfabetització Digital
dels Sèniors i els participants es sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat,
amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

