
BASES DEL SORTEIG 
 
CONCURS DE FOTOGRAFIA  
 
Organitzadora Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet (en 
endavant l’AGRUPACIÓ), amb domicili social al carrer Sant Carles nº14 de Santa Coloma 
de Gramenet amb l'objectiu incentivar l'ús de la TARGETA CIUTAT durà a terme aquesta 
campanya especial per als titulars de la mateixa.  
 

DEFINICIÓ DL CONCURS 
 
Concurs de fotografia dividit en tres categories que són les següents: Retrat, Paisatge i 
Blanc i negre. Cada categoria té un un guanyador amb un premi de 50Gramas en forma 
de Targeta Regal.  
Les fotografies han d’estar relacionades amb el comerç de la ciutat o amb les activitats 
del programa “Cultura i Comerç” també organitza’t per l’Agrupació. 
Els guanyadors seran escollit per jurat compost per membres d’ACAF, Agrupació 
Colomenca d'Aficionats a la Fotografia. 
 

TERMINIS I FORMA DE PARTICIPACIÓ 
  
Pot participar qualsevol persona a partir de 16 anys que hagin penjat una fotografia amb 
l’etiqueta #CulturaiComerç a les xarxes socials d’Instagram, Twitter o Facebook de forma 
pública per a que pugui ser trobada. 
Les fotografies vàlides seran les penjades entre les dates del 25 de març de 2017 al 25 
d’abril de 2017 a les 23:59 hores. 
El guanyador serà comunicat el diumenge 30 d’abril després de la reunió del Jurat.  
Les fotografies vàlides seran aquelles propietat de la pròpia persona que penja la imatge 
i que tinguin relació amb el comerç o amb les activitats de la campanya “Cultura i 
Comerç”. Les fotografies que no compleixin aquests requisits seran eliminades del 
concurs.  
 

PREMIS 
 
Hi haurà 3 premis de 50 gramas cadascun. Hi haurà un premi pel guanyador de la 
categoria Retrat, un altre premi pel guanyador de la categoria Paisatge i un altre pel 
guanyador de la categoria Blanc i Negre.  
El premi es donarà en forma de Targeta Regal amb aquest valor introduir que podrà ser 
utilitzat als comerços adherits al programa de la Targeta Ciutat.  
Des de l’Agrupació ens posarem en contacte amb els guanyadors i també es publicarà a 
les xarxes socials de l’Agruapació. 
 
CONTACTE  
Per a qualsevol dubte respecte a la participació, dirigiu-vos a l'adreça  
info@targetaciutat.cat  

 



PROTECCIÓ DE DADES  
Als efectes que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades personals proporcionades en la sol · licitud de Titularitat de la 
TARGETA CIUTAT estan incorporades en els fitxers de ACI amb la direcció en Carrer Sant Carles 
nº 14 de Santa Coloma De Gramenet davant de qui pot exercir els drets d'accés, rectificació, 
cancel · lació o oposició en els termes legalment previstos mitjançant sol · licitud per escrit i 
signada dirigida al responsable del fitxer a l'adreça indicada i acompanyant fotocòpia del seu 
DNI o document oficial equivalent. També podrà utilitzar aquest mitjà per actualitzar les seves 
dades.  

RESPONSABILITAT  
L’agrupació no serà responsable dels danys i perjudicis de qualsevol classe que es derivin de 
l'operativa de la targeta o de les accions dutes a terme per les empreses adherides a aquesta 
promoció, llevat que siguin produïts per una actuació negligent o dolosa.  
L'operativa de la targeta, i per tant, la participació en sorteig, requereix per part de l'establiment 
adherit a aquesta promoció de la utilització d'elements de programari i maquinari específics, 
d'una connexió i servei d'Internet habilitat a través de diverses tecnologies, així com de la 
formació necessària per dur a terme l'operativa de la targeta a l'establiment. L’agrupació no es 
fa responsable del mal ús del programari per part de l'establiment, ni dels errors o errors que es 
puguin produir en el maquinari, connexions o interrupcions del servei d'Internet en l'establiment 
i que siguin aliens al propi sistema instal·lat per ACI per a la correcta operativa de la targeta.  

ACCEPTACIÓ DE LES BASES  
La participació en el sorteig, suposa l'acceptació d'aquestes bases i instruccions en tots els seus 
termes. L’agrupació es reserva el dret de rebutjar la participació de qualsevol concursant que no 
compleixi les bases de participació, contravingui l'objectiu d'aquest concurs o es pugui 
considerar ús indegut de les eines de participació. L’agrupació es reserva el dret de modificar o 
cancel · lar les bases d'aquest sorteig si ho considera necessari. Aquestes bases podran consultar 
durant el període de validesa del sorteig en www.targetaciutat.cat  
 


