PROMOCIÓ “SORTEIG D’UNA TARGETA REGAL ILLA CARLEMANY” PER A LES PERSONES
ASSISTENTS A L’ESPECTACLE REBEL de CIRQUE DU SOLEIL
Dates i durada de la promoció
El centre comercial illa Carlemany celebrarà, des de les deu del matí del dia 24 de juliol
fins a les nou del vespre del dia 31 de juliol de 2019, una promoció exclusiva per a les
persones assistents a les representacions dels dies 23, 24, 25, 26, 27 i 28 de juliol de
l’espectacle Rebel de Cirque du Soleil. La promoció té com a premi 1.000 € per a
consumir als establiments del centre comercial i que s’entregaran en dues targetes regal
ILLA CARLEMANY de 500 € cadascuna, vàlides a tots els establiments del centre
comercial, excepte a l’aparcament, amb caducitat el juny de l’any 2020.
En cap cas no es lliurarà el premi en metàl·lic, sinó sempre emprant el mètode de la
targeta regal ILLA CARLEMANY.

Mecànica global de la promoció
La participació en aquesta promoció és exclusiva per a les persones que vagin a les
funcions de l’espectacle Rebel de Cirque du Soleil els dies 23, 24, 25, 26, 27 i 28 de juliol
del 2019.
A l’entrada al recinte de l’espectacle se’ls oferirà un fulletó informatiu que convida a
participar en l’acció i explica la mecànica per a participar-hi. El fulletó inclou un codi
alfanumèric i forçosament s’ha de passar pel centre comercial amb aquest fulletó durant
el període de vigència de la promoció per validar la participació.
Al centre comercial hi haurà instal·lades, en un espai prou visible, dues tauletes. En
aquestes, mitjançant una aplicació informàtica, caldrà introduir el codi alfanumèric per
validar la participació, així com les dades personals per registrar-se com a participant
(nom, cognoms, data completa de naixement, telèfon mòbil, correu electrònic, CP,
població i país). En aquest procés caldrà també acceptar que aquestes dades formin part
de la base de dades «Concursos ILLA», gestionat per Gestora del Centre illa Carlemany,
SLU. Sense tota la informació requerida, sense el codi alfanumèric i sense l’acceptació
de cessió de dades, no es validarà la participació.
Un cop seguit tot el procés de manera satisfactòria, la persona participant rebrà un
correu electrònic de verificació de dades que li confirmarà la participació i en el qual se

li recordarà el procés de tria aleatòria que se seguirà per escollir la persona guanyadora
de la promoció.
El dia 31 de juliol, a les nou del vespre, es tancarà la participació i el dia 1 d’agost, a les
deu del matí, mitjançant l’aplicació informàtica, es triarà la persona guanyadora i se
n’escolliran dues més de reserva.
En el cas que no es pugui contactar per telèfon amb la persona guanyadora en el termini
de 48 hores, o si aquesta persona no acceptés el premi, es faria el mateix procediment
amb la persona suplent 1 i la persona suplent 2, si escau.
Si, finalment, no es pot contactar amb cap de les tres persones escollides en el període
estipulat o si totes tres renuncien al premi, aquest quedarà desert.

Responsabilitats de l’organització i de les persones participants
L’organització rebutja qualsevol responsabilitat si no es pot registrar alguna persona
participant per un error en la captura de les dades personals, com a conseqüència
d’haver facilitat dades falses, incompletes, mal transcrites o errònies.
L’organització no es fa responsable de les incidències de qualsevol mena (per exemple,
impossibilitat de registrar les dades d’alguna persona participant, interrupció o pèrdua
de connexió...) que siguin conseqüència d’una avaria en el programa informàtic com a
conseqüència d’una força major, ni tampoc de les incidències que s’originin per casos
de força major derivats d’agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics) o bé per
una deficiència en la prestació del servei per part de la companyia subministradora.
L’organització es compromet a repartir els fulletons esmentats més amunt a l’entrada
al recinte de l’espectacle Rebeld de Cirque du Soleil (a la zona d’aparcament del parc
Central d’Andorra la Vella). L’aforament de cada funció és de cinc mil persones i en cada
funció hi haurà un màxim de cinc mil fulletons disponibles, que es lliuraran a tothom,
però és responsabilitat de les persones assistents agafar el fulletó, llegir-lo i desplaçarse al centre comercial per validar correctament tot el procés de participació. Fent-ho
així i participant en la promoció, se n’accepten les bases i els mecanismes.

Exclusió de participació i reclamació
A totes les persones que no facilitin les dades sol·licitades seguint l’ordre establert per
l’aplicació informàtica (i esmentades més amunt) el mateix sistema informàtic els
impedirà de continuar el procés de validació i de participació, i les exclourà de la
promoció.
A la vegada, si faciliten una adreça de correu electrònic falsa, no rebran el correu
electrònic per a validar la participació i, per tant, en quedaran fora.

Si faciliten un telèfon fals, no s’hi podrà contactar en el cas que fossin la persona
escollida per a rebre el premi.
En el cas de les persones menors d’edat, no poden participar en la promoció. Si ho fan,
en introduir la data de naixement completa, el sistema informàtic ja les discriminarà i
les eliminarà del procés. Si, malgrat això, falsegen les dades, en el moment de lliurar el
premi s’han d’identificar amb un document oficial, de manera que aleshores es
comprovaran les dades i, si escau, es descobriria el frau i es quedarien sense el premi.
És gratuït participar en aquesta promoció, sense perjudici del que disposen les bases pel
que fa a la solució d’incidències per participació fraudulenta. Per a qualsevol litigi que
es pugui derivar de la interpretació i/o aplicació de les bases que aquí es presenten, tant
l’organització com les persones participants se sotmeten expressament a la jurisdicció i
competència dels organismes judicials d’Andorra.

