
IIª EDICIÓ DE GRÀCIA AL TEU GUST  

 

Concurs de tapes, setembre 2021 

Organitza: Botigues de l’entorn del mercat de  

l’Abaceria de Gràcia 

 

BASES 

 

1. Àmbit territorial: barri de La Vila de Gràcia 

 

2. Requisits: únicament hi poden participar  

les persones majors d’edat. Els menors no es podran  

inscriure, però sí participar sempre que ho facin  

acompanyats per un tutor legal. 

 

3. Dates: l'acció es durà a terme des de les 10:00h  

fins a les 20:00h del día 18 de setembre de 2021. El sorteig es realitzarà el día 23 de setembre de 2021 i els 

guanyadors es donaràn a conèixer a través de les xarxes socials, així com de la pàgina web. 

 

4. BOTIGUES DE L’ABACERIA es reserva el dret d’ajornar, cancel.lar, modificar les bases, repetir o donar 

per finalitzada la promoció en qualsevol moment. La modificació o finalització del joc s’anunciarà a la web i 

a les xarxes socials d’AGHT, i entrarà en vigor a partir del moment del seu anunci, sense que els participants 

puguin realitzar cap reclamació. 

 

5. Premis del Sorteig: 3 xecs regal per valor de 100€, 50€ i 50€ que les persones guanyadores hauràn  

de gastar en un dels comerços associats. 

 

6. Guanyadors del sorteig: es comunicarà als guanyadors el premi aconseguit a través de l'enviament  

d'un correu electrònic i/o missatge de whatsapp. La persona guanyadora rebrà les instruccions de com 

procedir a bescanviar el seu xec regal directament des de l’organització. A més a més el nom i primer cognom 

dels guanyadors es publicarà a la pàgina web i a les xarxes socials. 

 
7. Validesa dels premis: el termini per a fer us del premi és de 2 mesos, és a dir, fins el 23 de novembre 

de 2021 inclòs. 

 

8. Guanyadors del concurs: les 3 tapes que hagin rebut més nombre de vots per part dels compradors. 



 

9. Participació: totes les persones participants hauràn de marcar a la butlleta de participació els  

comerços de les 3 tapes que més els hi hagi agradat. Aquesta butlleta l’haurà de depositar en qualsevol dels 

comerços participants que tindràn una urna o bústia dedicada a aquest efecte. Cada participant podrá omplir 

una butlleta com a màxim. Les butlletes duplicades es destruïran i no participaràn al sorteig. Totes les 

butlletes seràn verificades i validades abans d’entrar al sorteig. Les butlletes amb informació inintelegible 

seràn descartades.  

 

10. BOTIGUES ABACERIA es compromet a no fer ús de les dades personals de cada participant per a cap  

altre activitat que no estigui indicada en aquestes bases. El participant podrà exercir el seu dret de 

cancel.lació o modificació de les seves dades enviant un mail a botiguesabacereiagracia@gmail.com 

 

11. Acceptació de les Bases Legals: la participació en el concurs i el sorteig suposa l’acceptació íntegra  

de les presents Bases Legals, així como l’acceptació del criteri de BOTIGUES ABACERIA en les decisions 

interpretatives que de les mateixes efectui. 

 

Barcelona, 01 de setembre de 2021 

 

 


