Termes i condicions legals
Bases legals del concurs “GAUDEIX TARRAGONA AMB CRUISES AMICVM!”
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.- Identificació de l’organitzador. Ajuntament de Tarragona
L’AJUNTAMENT DE TARRAGONA, amb domicili fiscal a la Plaça de la Font, nº1, 43003 Tarragona
i amb NIF P-4315000-B, organitza aquesta campanya titulada “GAUDEIX TARRAGONA AMB
CRUISES AMICVM!”
Participen com a col·laboradors del concurs tots els operadors Cruises Amicvm de la ciutat de
Tarragona (integrat per empresaris de comerç, servei i hostaleria participants del projecte Zona
d’Acolliment de Creuristes de Tarragona).
També participen com a col·laboradors totes les entitats y associacions signants del conveni
ZACTgn.
Les següents empreses participen en aquest concurs en qualitat de patrocinadors del premi del
sorteig:
•
•
•
•
•
•
•
•

La Botiga del cafè
Tarraco Guide Bureau
Restaurant Palau del Baró
Restaurant La Morada
Nipó, Sushi de Mercat
Ibericus
Set Sail Tarragona
SB Hotel Ciutat Tarragona

2.- Dates d’inici i finalització del concurs i àmbit geogràfic
Inici del concurs: 10 de juny de 2019 a les 10h
Final del concurs: 30 de juny a les 21h
Es podrà participar només en aquest període de temps.

La campanya està especialment dirigida a ciutadans residents a Tarragona, però en qualsevol
cas, podrà participar qualsevol usuari dels serveis i comprador de productes dels establiments
dels operadors CRUISES AMICVM, sigui quina sigui la seva nacionalitat o lloc de procedència.
L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a ajornar o allargar el període del concurs en cas
de força major, així com la facultat d’interpretar els presents termes y condicions legals.

3.- Regles i condicions per a participar
Podran participar en el concurs aquelles persones físiques majors de 18 anys amb residencia a
Espanya i la resta del món.
No podran participar en el present concurs:
- Els titulars dels establiments Cruises Amicvm i els seus empleats
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- Els representants de les entitats signants del conveni ZAC Tgn
- Els perfils fraudulents i els experts en concursos.
- Els menors d’edat
- Aquells participants que es trobin en situació d’impagament amb qualsevol operador Cruises
Amicvm.

Per participar al sorteig només caldrà realitzar una o més compres en qualsevol dels
establiments d’operadors Cruises Amicvm de la ciutat de Tarragona durant el període de duració
del concurs (entre el 10 i el 30 de juny de 2019), sense límit mínim de quantitat prefixada.
Un cop realitzada la compra, el client omplirà una fitxa amb les seves dades de contacte (nom i
cognoms, telèfon i correu electrònic).
Les inscripcions per al sorteig es consideraran nul·les si son il·legibles, incompletes, falses o
infringeixin les presentes bases.
Una mateixa persona, podrà participar i complimentar les fitxes de participació en un mateix o
diferents establiments d’un operador Cruises Amicvm tantes vegades com vulgui i durant la
vigència de la promoció, sempre i quant compleixi la condició d’haver realitzat una compra, com
s’indica més amunt.
Tots els inscrits al concurs entraran en el sorteig d’un cap de setmana d’experiències amb tot
inclòs segons es detalla al punt 5 “Valor i naturalesa del premi”. El cap de setmana de gaudi del
premi serà el 5 i 6 d’octubre de 2019.
L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret a efectuar canvis en la campanya durant el seu
desenvolupament, si es produeix alguna causa que impedeixi portar-la a bon terme o amb la
finalitat de millorar el seu trajecte.

4.-Selecció del guanyador i modalitat de sorteig
El sorteig es realitzarà davant el Secretari General de l’Ajuntament de Tarragona, el Sr. Joan
Anton Font, dins dels 5 dies següents a la finalització del període de participació.
De tots els inscrits al concurs, es triarà aleatòriament el guanyador, a través d’un sistema de
selecció automàtica i sota la supervisió del secretari. De la mateixa manera seran seleccionats
els suplents establint una relació dels mateixos per estricte ordre d’aparició.
El guanyador serà informat per correu electrònic i telefònicament (s’efectuaran fins a 3 intents
de trucada i contacte) com a màxim en els següents 5 dies des de la designació del guanyador
del concurs. Se li facilitaran també les dades i les instruccions o informacions necessàries per a
gaudir del seu premi.
En cas que no fos possible contactar amb el primer guanyador o rebutgés el premi es procedirà
a contactar amb els suplents de la mateixa manera que amb el guanyador principal.
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El guanyador del sorteig disposarà d’un màxim de 5 dies per manifestar l’acceptació del premi,
acceptació que haurà de comunicar a l’Ajuntament de Tarragona, en atenció a la informació que
pertinentment rebrà por correu electrònic.
El premi no reclamat passarà a ser propietat de les empreses patrocinadores esmentades en el
punt 1 d’aquestes bases.
L’Ajuntament de Tarragona queda alliberat de qualsevol responsabilitat en cas d’existir algun
error en les dades facilitades pel guanyador / suplents que impedeixin la seva identificació
5.-Valor i naturalesa del premi ofert
Condicions de La Botiga del Cafè
Esmorzar per a dues persones (entrepà, suc de taronja natural i a escollir, cafè, tallat, cafè amb
llet, té o infusió)
Dia de la setmana: dissabte 5 d’octubre de 2019
Hora: de 8 a 12h
Lloc: La Botiga del Cafè- Rambla Nova, 88 (a escollir cafeteria o terrassa)
Condicions de Tarraco Guide Bureau
Visita guiada d’1h 30min per a dues persones amb ulleres de realitat virtual en alguns punts.
Punts visitats: Carrer Major, Catedral, Pretori, Muralles, Circ Romà, Amfiteatre.
Lloc d’inici: C/Major nº20
Hora: 12h
Dia de la setmana: dissabte 5 d’octubre de 2019
Condicions de Restaurant Palau del Baró
Menú per a dues persones (inclòs beguda i postre/cafè)
Dia de la setmana: Dissabte 5 d’octubre de 2019
Hora: de 13 a 15h
Lloc: C/Santa Anna, 3
Condicions de Nipó, Sushi de Mercat
Tast de sushi per a 2 persones a la parada del Mercat Central de Tarragona
Dia de la setmana: Dissabte 5 d’octubre de 2019
Hora: de 19 a 20h
Lloc: Plaça Corsini. Parada 39 del Mercat Central de Tarragona
Condicions de Ibericus
Menú per a 2 persones
Dia de la setmana: Dissabte 5 d’octubre de 2019
Hora: de 20 a 22h
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Lloc: Plaça Jacint Verdaguer, 10
Condicions de SB Hotel Tarragona
Habitació doble estàndard per a 2 persones
Esmorzar bufet inclòs per a 2 persones
Consigna de maleta: diumenge 6 d’octubre fins l’hora que els premiats necessitin
Dia de la setmana: Nit dissabte 5 d’octubre de 2019
Hora entrada: 15h
Sortida: no especifica
Lloc: Plaça Imperial Tarraco, 5

Condicions de Set Sail Tarragona
Sortida amb veler per a 2 persones.
Si fa mal temps i no es pot realitzar la sortida, els guanyadors podran ajornar l’activitat. Tindran
fins el 31 de desembre de 2019 per gaudir-ne.
Dia de la setmana: Diumenge 6 d’octubre de 2019
Hora: 10h
Lloc: Port de Torredembarra, Moll 7, Torredembarra
Condicions de Restaurant La Morada
Menú per a 2 persones (inclòs beguda i postre/cafè)
Dia de la setmana: Diumenge 6 d’octubre de 2019
Hora: de 13 a 15h
Lloc: C/Natzaret, 14, baixos

Els premiats hauran de mostrar a cada establiment la targeta “Gaudeix Tarragona amb Cruises
Amicvm” per poder gaudir del premi.
Aquest premi es personal i intransferible, i no és reemborsable per cap quantitat en metàl·lic.
El premiat haurà de comunicar l’acceptació del premi per correu electrònic a l’Ajuntament de
Tarragona (comerc@tarragona.cat)
L’Ajuntament de Tarragona no es responsabilitza de la possible pèrdua, deteriorament i robatori
del premi concedit.

6.- Protecció de dades de caràcter personal
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Responsable del tractament: Sr. Joan Francesc Martínez, cap del Dpt. De Comerç
Finalitat del tractament:
•
•

Gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb els participants.
Comunicar-los-hi que han estat guanyadors del concurs.

Destrucció del llistat de dades personals
•

•

Un cop celebrat el sorteig, únicament s’imprimirà el full o fulls del llistat en el que consti
el guanyador i els guanyadors suplents, als efectes de protocol·litzar-lo amb l’acta
corresponent.
Un mes després de l’entrega del premi, es procedirà a l’eliminació del llistat dels
participants utilitzat, pel que no es conservarà cap dada del citat llistat.

Destinataris de cessions o transferències: Ajuntament de Tarragona
L’Ajuntament de Tarragona garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679 del
parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Us
informem que l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel•lació i oposició és Rambla Nova, núm. 59, 43003 de Tarragona o via correu electrònic a
comerc@tarragona.cat
7.- Limitacions i penalitzacions en cas d’us fraudulent
Entenem com a frau la utilització de mala praxi per aconseguir més participacions al concurs, de
la mateixa manera s’actuarà amb els comportaments que es detectin com a aparentment
abusius i/o malintencionats.
La constatació de qualsevol d’aquestes pràctiques podrà suposar l’anul·lació de les fitxes de
participació en el sorteig que considerem que han arribat a través de vies no permeses durant
la campanya o amb intencions diferents a l’objecte d’aquestes bases reguladores del concurs.
L’Ajuntament de Tarragona es reserva el dret d’emprendre accions judicials contra aquelles
persones que realitzin qualsevol tipus d’acte susceptible d’ésser considerat com a manipulació
o falsificació del concurs.
L’Ajuntament de Tarragona no serà responsable de les possibles circumstàncies (demores,
endarreriments, etc.) que puguin alterar l’entrega del premi i que no li siguin directament
imputables.
L’Ajuntament de Tarragona, una cop designat el guanyador del concurs, comunicat tal
eventualitat, i confirmada l’acceptació del premi del concurs, s’eximeix de les subsegüents
relacions i conflictes que es puguin plantejar o s’estableixin entre el guanyador i les empreses
patrocinadores esmentades en el punt 1 d’aquestes bases a partir d’aquell moment.

8.- Cessions de drets d’imatge i/o propietat intel·lectual
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El guanyador del sorteig cedirà la seva imatge per a fins publicitaris de l’Ajuntament de
Tarragona, les empreses patrocinadores del concurs i els operadors Cruises Amicvm, a partir del
registre fotogràfic, en el seu cas, en un possible acte d’entrega del premi.
La seva imatge serà utilitzada exclusivament per a anunciar el guanyador del concurs en premsa,
xarxes socials i similars, i mai amb finalitats lucratives.

9.- Acceptació de las Bases Legals
La participació en el concurs implica l’acceptació dels presents termes i condiciones legals.
Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o part de les bases legals implicarà
l’exclusió del participant i, com a conseqüència, l’Ajuntament de Tarragona quedarà alliberat del
compliment de la obligació contret amb aquest participant.

10.- Destrucció del llistat de dades del notari
Un cop celebrat el sorteig a la notaria, únicament s’imprimirà el full o fulls del llistat en el que
consti el guanyador i els guanyadors suplents, als efectes de protocol·litzar-lo amb l’acta
corresponent.
Un mes després de l’entrega del premi, es procedirà a l’eliminació del llistat dels participants
utilitzat pel notari, pel que no es conservarà cap dada del citat llistat.

