Bases campanya Menja i Guanya febrer, març i abril
Durada: de l’1 de febrer al 30 d’abril del 2019.
Cost per a l’establiment: gratuït.
Participants: Tots els bars, restaurants i establiments de menjar per emportar del
municipi.
Procediment: En el concurs poden participar tots aquells clients que presentin un tiquet
d’import igual o superior a 20 euros de qualsevol dels establiments de bar, restaurant o
menjar per emportar del municipi entre els dies 1 de febrer al 30 d’abril del 2019.
Abans de dipositar el tiquet a l’establiment o a l’oficina de turisme, cal que el client hi
indiqui al dors el seu nom, telèfon, correu electrònic i municipi (si durant el sorteig
s’escull un tiquet que no compleix els requisits, es retirarà i se n’agafarà un altre).
Els tiquets es poden dipositar en el mateix establiment o bé en la urna que es trobarà a
l’oficina de turisme.
Es realitzaran tres sortejos, un per mes i per tiquets recollits aquell mes. Els tiquets no
s’acumularan i es retiraran cada mes de manera que cada sorteig es farà amb el tiquets
que es presentin el mes que pertoqui.
Els establiments podran portar els tiquets que han recollit entre els seus clients al llarg
del mes fins al dia 3 del mes següent a la promoció. No s’acceptaran tiquets pel sorteig
passada aquesta data.
Cadascun dels tres sortejos es farà durant la primera setmana del mes següent a la
promoció.
Premis:





Febrer: Un smartwatch
Març: Una tablet
Abril: Una escapada per a 2 pax.
Febrer, març i abril: Val 30€
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