BASES PER LA CAMPANYA "ARA, TENIR EL CARNET SB JOVE TÉ PREMI"
1. Objecte
La Unitat de Joventut de l’ Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, organitza la
campanya “Ara tenir el CARNET SB JOVE té premi” amb els objectius de:
visualitzar el Carnet SB Jove, aconseguir més persones joves beneficiàries del
carnet i col·laborar amb la dinamització del comerç local.
Aquesta campanya consisteix en 2 sortejos d’un val per valor de 100 € per a
realitzar compres als establiments adherits al Carnet SB Jove que vulguin participar
a la campanya.
2. Participants
Pot participar-hi i beneficiar-se d’aquests sortejos qualsevol persona física d'entre
16 i 30 anys d'edat, resident a Sant Boi de Llobregat i que tingui el Carnet SB Jove
activat i validat.
3. Premi
La persona amb Carnet SB Jove actiu escollida a l'atzar rebrà un premi que
consisteix en un val per un valor de 100€ per gastar exclusivament als establiments
col·laboradors adherits al Carnet.
4. Els establiments col·laboradors
− Podran col·laborar en la campanya totes les botigues adherides al Carnet
SB Jove de L'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, sempre que així ho
vulguin.
− Informaran a les persones joves interessades de les característiques dels
sortejos i de com sol·licitar el Carnet SB Jove si és el cas.
− Hauran de col·locar el material informatiu dels sortejos en un lloc visible del
seu establiment
5. Resolució del sorteig
- Els sortejos es realitzaran el dimarts 12 de Maig i el dimarts 10 de Novembre de
2020, a les 18 hores. Es farà servir una aplicació web generadora de sortejos, on
s’introduirà el número de carnet. Aquest sistema garantirà que el/la guanyador/a
sigui escollit/da de manera automàtica i aleatòria.
- Els sortejos seran supervisats per membres de l’organització.
- Els sortejos seran públics, enregistrats i compartits a les xarxes socials.
- El resultat dels sortejos serà comunicat per l’organització
guanyadora.

a la persona

- Els vals es lliuraran al/ a la guanyador/a de forma presencial, en el termini d’una
setmana des del dia dels sortejos.
- Els vals que es lliuraran per valor de 100 € constaran d’un talonari amb 3 vals per
valor de 20 €, 3 vals per un import de 10 € i 2 vals per valor de 5 €.

6. Procés i període d'execució
− La Unitat de Joventut lliurarà material informatiu dels sortejos als
establiments adherits col·laboradors del Carnet SB Jove Sant Boi que
vulguin participar a la campanya.
− La persona guanyadora s’haurà de gastar els vals als establiments adherits
col·laboradors amb la campanya durant els 15 dies següents a la recepció
del premi.
− En cap dels casos es retornaran els diners en efectiu a la persona
beneficiària guanyadora dels sortejos si la seva compra no supera l’import
dels vals, així mateix el premi no serà bescanviable per diners en efectiu.
− Els comerços adherits col·laboradors del Carnet SB Jove Sant Boi que
participin en la campanya, per tal de cobrar l’import dels vals gastats al seu
establiment, hauran de conservar el/els val/vals originals lliurats per la
persona jove guanyadora dels sortejos juntament amb els tiquets de les
compres realitzades y posar-se en contacte amb la Unitat de Joventut de
l’Ajuntament de Sant Boi.
7. Acceptació de les bases
La participació en aquests sortejos implica la total conformitat i acceptació de les
bases.
8. Interpretació de les bases i reserves
L'Ajuntament té la potestat d'interpretar les presents bases, i resoldre els dubtes i
incidències que es produeixin.
L’organització es reserva el dret exclusiu de suspendre definitivament o
transitòriament el sorteig, com així també d’introduir les modificacions que consideri
oportunes pel que fa a les condicions i característiques dels sortejos.
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