
BASES LEGALS 
“Gran Sorteig de Nadal” 

Primer. Objecte i àmbit. 

La pàgina web Girona Secreta (www.gironasecreta.com) organitza el “Gran Sorteig de Nadal”, un 
sorteig a través de la seva pàgina de Facebook (www.facebook.com/GironaSecreta).  

Segon. Organització. 

El sorteig està organitzat per la pàgina web Girona Secreta. Les bases es publicaran a la pàgina 
web oficial del concurs (www.gironasecreta.com/Nadal) i a la pàgina de Facebook 
(www.facebook.com/GironaSecreta).  

Tercer. Requisits de participació.  

Per tal de poder participar en el sorteig, els usuaris han de:  

1. Tenir un compte a la xarxa social Facebook. 
2. Seguir la pàgina de Girona Secreta (www.facebook.com/GironaSecreta) 
3. Compartir la imatge del premi al que volen optar en mode de privacitat públic.  

No hi ha límit de participacions: es pot participar en tots els premis que es vulgui. 

La participació en el concurs implica també l’acceptació de les condicions de Facebook, que poden 
consultar-se a www.facebook.com/legal/terms. 

Quart. Calendari del concurs. 

El concurs comença el dilluns 19 de desembre del 2016 a les 9h del matí i finalitza el dijous 5 de 
gener del 2017 a les 23.59h.  

Cinquè. Condicions generals. 

Girona Secreta es reserva el dret d’excloure qualsevol participant que consideri que no compleix 
les condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del concurs. 

Girona Secreta es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir amb compte en el 
còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, 
inclòs, de manera enunciativa i no limitatiu, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari per part 
d'una persona, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. 
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Sisè. Premis, participació, sorteig, procediments d’acceptació i lliurament. 

1. Premis 

El sorteig consta de 6 premis diferents: 

1.1. König: Un sopar per a dues persones al König Font de l’Abat. 

1.2. Nibble: Dos menús de migdia que inclouen l’elecció de qualsevol dels 13 nibb’s, amanida, 
patates, beguda i postre.  

1.3. Metropolitan Girona: Un sopar per a dues persones. 

1.4. Eliasboulanger: Un berenar per a dues persones al Eliasboulanger de Girona. 

1.5. Federal Cafe: Brunch a escollir amb cafè o suc per dues persones, qualsevol dia de la setmana 
al Federal Cafe de Girona.  A tenir en compte: el brunch es serveix de dilluns a divendres de 8.30h  
a 13h i els dissabtes i diumenges de 8.30h a 16h.   

1.6. Cebatendra: Un menú de cebatendra que inclou dos plats de qualsevol tipus (lleugers, 
casolans o gourmet) i un postre.  

2. Participació 

Per poder participar, s’ha de seguir la pàgina de Girona Secreta al Facebook 
(www.gironasecreta.com) i compartir la imatge del premi concret, en mode públic, al Facebook.  

Cada premi correspon a una imatge que es pot trobar a l’apartat del sorteig de la web 
(www.gironasecreta.com/Nadal).  

3. Sorteig 

Es realitzarà un sorteig per a cada premi entre tots els participants que hagin compartit la imatge 
en visibilitat pública el dissabte dia 7 de gener de 2017.  

4. Procediment d’acceptació 

Girona Secreta es posarà en contacte amb els guanyadors el mateix dia 7 de gener de 2017, i 
aquests hauràn de respondre el missatge en un període de 72h facilitant el seu nom i cognoms, 
DNI i un telèfon de contacte. Una vegada acceptat el premi, Girona Secreta es posarà en contacte 
amb ells per fer-los arribar els premis corresponents.  
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En cas que el guanyador no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix 
totes o algunes de les normes d’aquest premi, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador 
quedarà descartat i es procedirà a contactar amb la persona seleccionada com a reserva en el 
sorteig, amb el mateix període de 72h per a respondre. Si el reserva tampoc resultés vàlid, es 
procediria a repetir el sorteig d’aquell premi en concret.  

5. Lliurament dels premis.  

Un cop acceptats els premis, els noms dels guanyadors seran anunciats a la pàgina de Facebook 
de Girona Secreta (www.facebook.com/GironaSecreta), a la pàgina web (www.gironasecreta.com), 
al perfil d’Instagram (www.instagram.com/GironaSecreta) i al perfil de Twitter (www.twitter.com/
GironaSecreta). 

Setè. Exempció de responsabilitat de la xarxa social. 

La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i la 
participació dels usuaris en aquest concurs. Aquesta xarxa no patrocina, avala o administra de cap 
manera aquesta promoció ni hi és associada. 

Vuitè. Limitació de responsabilitat.  

Girona Secreta no és responsable de les interrupcions o errors en Internet, a la xarxa social de la 
Girona Secreta, la xarxa per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de 
programari o maquinari ni pels possibles errors en la introducció i/o el processament de 
respostes, lliuraments o dades personals. 

Girona Secreta exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i 
les mesures de seguretat adoptades, puguin deure a la utilització indeguda dels serveis i dels 
continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i 
perjudicis que puguin deure a la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per un usuari. 

Novè. Altres normes. 

La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva totalitat 
i el criteri interpretatiu de Girona Secreta pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada 
del present concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació de les mateixes, 
implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa, Girona Secreta quedarà 
alliberada del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell. 

Girona Secreta es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquesta 
promoció en qualsevol moment i / o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per justa 
causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es 
comunicaran degudament a través de la pàgina del concurs i, si s’escau, per altres mitjans. Es farà 
tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns participants respecte d’altres. 
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