
 

                                                                                                         

 
 
 

 

1. Podran participar en aquest sorteig les persones majors de 16 anys que hagin comprat a 

qualsevol dels establiments participants en la Nit oberta, que té lloc a Rubí el divendres dia 7 de 

juliol de 2017, de 20 a 24 hores.  

2. Per participar-hi cal anotar el nom i telèfon en el tiquet de compra i dipositar-lo a l’urna que 

es trobarà al Punt d’Informació de la Nit oberta a la pl. Pere Esmendia. Entraran en el sorteig 

tots els tiquets de compres fetes entre les 20 i les 24 hores als establiments participants a la Nit 

oberta, i dipositats a l’urna abans de les 00.15 h. Una persona pot participar-hi amb tants tiquets 

com vulgui. 

3. Els premis del sorteig són 6 targetes Comerç-Ciutat: 1 targeta carregada amb 100 € i 5 

targetes carregades amb 25 €. Una mateixa persona només pot guanyar un premi. Els premis 

són gentilesa de l’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí. 

4. El sorteig tindrà lloc la mateixa Nit oberta a les 00.15 h, al Punt d’informació de la Nit oberta 

a la pl. Pere Esmendia. S’extrauran sis tiquets de compra a l’atzar entre tots els dipositats 

correctament a l’urna i l’organització telefonarà, en el mateix moment, a les persones 

guanyadores per lliurar-los el premi a cadascuna. Si algun guanyador no contestés guardarem 

el tiquets i se’l trucarà dilluns següent. 

5. Les persones guanyadores podran saldar el contingut de les targetes a qualsevol de les 

botigues que ofereixen el servei de la Targeta Comerç-Ciutat de Rubí.  

6. Les persones guanyadores es comprometen a cedir a l’organització del concurs i la de 

l’activitat tots els drets d’ús de la seva imatge per a la difusió i promoció del concurs.  

7. L’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí, amb oficina a Rubí, av. de 

Barcelona, 57, entl. 2a. desp. 0, es reserva el dret de resoldre qualsevol cas no previst a les 

bases. Les bases estan L’Associació de Comerciants, Serveis i Restauració de Rubí 

8. El fet de participar en aquest sorteig implica la total acceptació de les bases. 

 

Rubí, 27 de juny de 2017 

 

 

 

 

Bases del sorteig de 6 Targetes Comerç-Ciutat: 
1 de 100 € i 5 de 25 €

 

Ho organitza: Hi col·labora: 

 


