
Bases del III Festival del Sorteig de Nadal del 

Municipi de Selva 

"A prop de ca teva" 

Qui pot participar-hi? 

Pot participar qualsevol ciutadà major d’edat de la Unió Europea. 

Àmbit territorial 

Municipi de Selva 

Procediment 

Per participar, els concursants hauran de demanar els tiquets de les seves compres o 

consumicions als negocis del municipi. Hauran d'escriure a darrere el seu nom complet i el 

número de telèfon i dipositar-lo a les urnes habilitades a cada poble, Selva, Caimari, Moscari 

y Biniamar. 

Condicions que s'han de complir 

Comprar o consumir als establiments hotelers, bars, restaurants i negocis del municipi de 

Selva entre els dies 1 de desembre de 2022 i el 4 de gener de 2023, ambdós inclosos. Només 

seran admesos els tiquets entre les dates abans esmentades. 

Darrere de cada tiquet, s'ha de posar obligatòriament el nom, llinatges i el número de 

telèfon. Els tiquets que no duguin les dues dades anteriors, seran anul·lats en el mateix 

sorteig. 

Sorteig 

El dia 5 de gener de 2023 a les 11 AM es realitzarà el sorteig a l'auditori d’Es Centre de Selva. 

El sorteig serà públic y serà retransmès en directe per Internet a través de l’enllaç que es 

facilitarà per les Xarxes Socials de l’Ajuntament. 

Premis 

Els premis seran: 

  - 5 caps de setmana en establiments turístics del municipi : 

  Cada cap de setmana inclou, 2 nits d'hotel per a dues persones amb berenar inclòs 

a establiments hotelers del municipi (150€ per nit total 300€), 2 sopars i 2 dinars per 



a dues persones en restaurants del municipi (100€ per dinar o sopar total 400€), 2 

berenars per a dues persones a bars del municipi (25€ per berenar total 50€). 

  Cada cap de setmana suposa 750€. 

   

 

- 20 compres grans a negocis del municipi: 

Cada compra gran serà de 100€, el guanyador rebrà 4 vals de 25€ cadascun, (total 

100€), per comprar a negocis del municipi. 

 

- 9 bons de berenars a bars del municipi: 

cada bo de berenars inclou 10 berenars de 25€ cadascun, el guanyador rebrà 10 

vals de 25€ cadascun per berenar als bars del municipi. 

 

           El sorteig s'efectués de la següent forma: la totalitat de tiquets dipositats en les 

urnes, es passessin a un sac de Nadal. 

 

D'aquest sac els nens i nenes col·laboradors del sorteig, extrauran els tiquets als quals 

s'adjudiquessin els premis respectius. 

 

Els participants, podran guanyar un únic premi. Qualsevol premi pot ser declarat desert. La 

decisió de coordinadors serà inapel·lable. 

Els premis es podran recollir a l'Ajuntament des del 15 de gener de 2023 al 15 març de 2023, 

i seran efectius solament fins al 30 de novembre de 2023 

Vídeo promocional 

https://www.facebook.com/ajuntamentSelva/videos/593541121881134/ 

Drets d’imatge i qüestions legals 

Per participar en el concurs, les persones autoritzen la publicació dels seus noms i/o fotos a 

les xarxes socials de l'ajuntament. Incloure un tiquet amb les dades a les urnes implica 

l’acceptació de les bases per participar en el concurs, així com donar autorització per fer 

difusió del seu nom i imatge a les publicacions relacionades per part de l’Ajuntament. 

 

https://www.facebook.com/ajuntamentSelva/videos/593541121881134/

