Termes i condicions
1. El Eix Nou Barris Centre Comerç organitza el concurs Pinxo-Panxo 2017! , per tal de triar la
ruta i Pinxo-Panxo que més agrada de tots els presentats pels establiments participants en la
Ruta de Tapes Pinxu-Panxo 2017.
2. Els establiments comercials participants reparteixen als seus clients uns plànols on hi ha tota
la informació del Pinxo-Panxo 2017 i una butlleta per participar en la votació. La butlleta per
participar en la votació també es pot descarregar de la web eixnoubarris.com
3. Les persones que vulguin podran omplir amb les seves dades la butlleta de la votació
assenyalant la millor ruta i Pinxu-Panxo que consideren que els ha agradat de la Ruta de Tapes
Pinxo-Panxo 2017.
4. Les persones que omplin la butlleta de votació l’han de dipositar en qualsevol de les urnes
que tindran els establiments participants en la Ruta de Tapes Pinxu-Panxo 2017 fins al dia 10 de
novembre de 2017,tots el dijous de 19:00h a 22:00h,per poder participar en el sorteig de
3.000,00€ * en vals de compra (*60 premis de 50,00€).
5. Cada establiment participant guardarà les butlletes que li siguin lliurades fins que l’Eix Nou
Barris les passi a recollir del 10 al 14 de novembre de 2017. En cas de tenir-les totes
emplenades,avisar al telèfon 606204355 o al correu electrònic info@eixnoubarris.com
6. Qualsevol butlleta trencada, esmenada serà considerada nul·la.
7. El dia 16 de novembre de 2017 a les 12:00 del migdia es farà un sorteig a l’oficina de l’Eix
Nou Barris Centre Comerç en el qual es treuràn d’una urna seixanta butlletes guanyadores, els
premiats seran avisats per telèfon i/o correu electrònic. En el cas que les persones titulars de les
butlletes no acceptin el premi o no s’hagi localitzat abans de les 12 hores del dia 21 de
novembre, es declararan els premis deserts.
8. La persones que tinguin les butlletes premiades han de passar a recollir els vals de compra
per on indiqui l’Eix Nou Barris Centre Comerç i cal que porti un document d’identitat personal
oficial (DNI, Passaport,...). Els vals s’hauran de gastar en els establiments que estan relacionats,
en la part posterior dels mateixos, com a molt tard fins al dia 31 de desembre de 2017.
9. En tot cas, i per causa justificada, l’Eix Nou Barris Centre Comerç es reserva la possibilitat
de modificar el premi, substituint-lo per a un de similar.
10. En cap cas el val no podrà ser canviat per diners en efectiu.
11. L’Eix Nou Barris Centre Comerç no és fa càrrec del pagament dels impostos que la persona
guanyadora hagi de fer, d’acord amb el valor dels premis i la legislació vigent.
12. Els titulars dels establiments comercials participants , el seu personal i els treballadors de
l’Eix Nou Barris Centre Comerç no poden participar en aquesta campanya com a beneficiaris
dels premis.
13. En cap cas les persones menors d’edat no poden participar en aquesta votació i tampoc
s’acceptarà que una persona menor d’edat pugui recollir el premi.
14. La participació en aquesta campanya implica l’acceptació d’aquestes bases.
15. Els/les guanyador/es dels premis acceptan aquestes bases i autoritzan a l’organització a fer
ús dels seus nom i cognoms i fotografia, si cal, per promocionar aquesta campanya.
16. L’organització també és reserva el dret d’excloure de la participació en aquesta campanya a
qualsevol establiment comercial que no respecti aquestes bases.
17. Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització, que es reserva el dret d’interpretació
d’aquestes bases.
18. En cas de discrepància preval la versió de les Bases redactada en català.

