
BASES DEL SORTEIG
Decora el teu Balcó!

Organitzadora Agrupació del Comerç i la Indústria de Santa Coloma de Gramenet (en endavant ACI ) , 
amb domicili social al carrer Sant Carles no 14 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 DE LA PROMOCIÓ: 
Els veïns de la població de Santa Coloma que decorin el seu balcó per la jornada de la Open Night que 
tindrà lloc el 11 de Juny, publiquin la foto a Facebook i etiquetin a @TargetaCiutat, entraran en el sorteig 
de 100€ per a gastar en els establiments adherits a la Targeta ciutat. Guanyarà la publicació amb més “Me 
gusta”.
Es tracta de consultar quin color vesteix el teu carrer i decorar el balcó d’aquest color!
NO OBLIDEU ETIQUETAR @TargetaCiutat

PARTICIPACIÓ: 
Podran participar tots els veïns de Santa Coloma, a partir dels 16 anys, que hagin publicat i etiquetat la 
seva foto abans del dia 11 de Juny a les 24h. Després disposaran fins al 17 de Juny a les 14h per aconse-
guir el màxim número de “Me gusta”. Es podrà participar amb qualsevol tipus de balcó o finestra que 
dongui al carrer, sempre amb l’objectiu de decorar la façana i no l’interior del balcó. El balcó haurà de man-
tenir-se decorat mínim fins la mateixa nit de la Open Night, el cas contrari podria suposar el rebuig de la 
participació.

PREMIS: 
Un únic premi de 100€ per la foto del balcó amb més “Me gusta”.
Des de l’agrupació, ens posarem en contacte amb els guanyadors que també es donaran a conéixer pel 
facebook de TargetaCiutat el mateix 17 de Juny.

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 Caràc-
ter 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 interrup-
cions del servei d'Internet en l'establiment i que siguin aliens al propi sistema instal·lat · 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 



*Si el teu carrer no surt a la imatge, decora’l del color més proper!


