Concurs: Les Carns de la Ribagorça tenen premi
OBJECTIUS
En el marc del projecte “Carns de la Ribagorça”, que impulsa el Consell Comarcal de
l’Alta Ribagorça juntament amb el DARP i la col·laboració de carnissers de la comarca,
es crea un sorteig per tal de posar en valor els productes autòctons i promoure accions
que fomentin el seu consum, al mateix temps que es col·labora en la promoció.
BASES GENERALS DEL CONCURS
Base 1a.- Característiques generals
El concurs es duu a terme als establiments/ carnisseries adherides a la campanya . Cada
vegada que el client compri carn de vedella/corder de la marca “Carns de la Ribagorça”
podrà dipositar una butlleta a la urna que trobarà a l’establiment omplint correctament
les dades que es sol·liciten.
Base 2a.- Condicions de participació
Pot participar-hi qualsevol persona. El registre s’ha de fer mitjançant una butlleta en
suport paper que es podrà adquirir a les carnisseries adherides
Base 3a.- Funcionament del concurs
El concurs s’inicia el dia 9 de desembre del 2019 i finalitza el dia 23 de febrer del 2020.
Es realitzarà un sorteig per cada establiment (6 en total) entre els participants registrats a
la promoció. Es traurà una butlleta a l’atzar de cada urna. Els guanyadors del sorteig es
comunicaran mitjançant correu electrònic, per telèfon i es publicaran al web
www.altaribagorca.cat i a les xarxes socials el dia 28 de febrer. En la comunicació, s’hi
inclourà el nom del guanyador de cada establiment.
Base 4a.- Premi i lliurament
Els organitzadors premiaran als guanyadors amb un lot de productes càrnics valorat en
40 euros. Els guanyadors de cada establiment tindran temps fins al 31 de novembre del
2020 per consumir el premi. Per gestionar el lliurament dels premis cal posar-se en
contacte amb cada establiment:
• El Bon Rebost
C/ Monestir Lavaix, 6.
25520 El Pont de Suert.
Tel. 973 691 077
• Antic Forn Boí:
Plaça Ballo, 3.
25528 Boí
Tel. 659 940 005
• Carnisseria Casa Cunilla
Passeig de Sant Feliu, 45

25527 Barruera
Tel. 973 694 140
http://www.casacunilla.com
• Carnisseria Porté-Estop
Av Progrés, 24
25552 Vilaller
Tel. 973 698 034
• Agrobotiga Carlà
Carrer del Riu, 1
25527 Barruera
Tel. 973 694 061 / 699 902 740
• Carnissería Elena
C/ Sant Sebastià, 12
25520 El Pont de Suert
Tel. 973 690 216

Base 5a.- Jurat
Com que és un sorteig, no es constitueix cap jurat.
Base 6a.- Dades errònies, errors de les plataformes i responsabilitat
En el supòsit que hi hagi algun error en les dades facilitades per les persones premiades,
de manera que no en sigui possible la identificació, el Consell Comarcal de l’Alta
Ribagorça quedarà exempt de qualsevol responsabilitat. En el supòsit que per motius
tècnics desaparegui o s’alteri alguna aportació a causa del funcionament de la
plataforma escollida, no serà tinguda en compte ni donarà dret a cap rescabalament ni
compensació de cap mena. El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça no assumeix cap
responsabilitat relativa a la preservació de les aportacions fetes.
Base 7a.- Protecció de dades
Les dades personals dels concursants s’acullen a les condicions de protecció de dades
d'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal. El Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça recollirà les dades personals
dels concursants, que s'incorporaran al fitxer automatitzat de la institució amb la
finalitat de gestionar-les i deixar constància històrica del concurs i de les aportacions
fetes i difondre’n el resultat.
Els concursants es poden adreçar al departament de Noves Tecnologies
(jnavarri@ccar.ddl.net), unitat responsable d'aquest fitxer, per exercir els drets d'accés,
rectificació i cancel·lació de les dades personals.
Base 8a.- Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del criteri del
Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del concurs i de l’elecció dels guanyadors.

