#Jugolesmevescartes
Bases legals
• El sorteig #jugolesmevescartes serà vàlid només a Catalunya.
• Les plataformes a través de les quals es pot participar al sorteig #jugolesmevescartes són
Facebook, Twitter i Instagram.
• Per entrar al sorteig, els participants s’han de fer una foto amb les cartes de laclara.info, publicarla a Facebook, Twitter o Instagram i etiquetar-la amb el hashtag #jugolesmevescartes.
• No entraran al sorteig aquelles fotos que no estiguin degudament etiquetades amb el hashtag
#jugolesmevescartes.
• La utilització del hashtag no implica que la foto sigui pública si el participant té les seus perfils
privats. Per a que les fotos siguin visibles per a tothom, constin al hashtag i entrin al sorteig, és
necessari que els participants tinguin els seus perfils públics.
• Per entrar al sorteig, una persona podrà participar diverses vegades sempre i quan les fotos
siguin diferents.
• No es consideraran vàlides aquelles participacions realitzades amb fotos amb les que ja s’ha
participat anteriorment.
• No es consideraran vàlides aquelles participacions realitzades amb fotos que no guarden cap
relació amb l’entorn del centre o de la campanya #jugolesmevescartes.
• El dia 1 de cada mes es realitzarà, de forma aleatòria, un sorteig entre totes les fotos etiquetades
amb el hashtag #jugolesmevescartes a Facebook, Twitter i Instagram.
• Premi: cada mes es sortejaran 5 bateries portàtils Power Bank 2.200 mAh.
• Des d’el web de laclara.info s’anunciaran els guanyadors de cada mes. Aquests podran posar-se
en contacte de forma privada amb laclara.info a través de les xarxes socials, per tal d’indicar les
seves dades personals per la realització de l’enviament.
• Les dades personals dels guanyadors s’utilitzarà únicament per la gestió de l’enviament del
premi.
• laclara.info es reserva el dret d’eliminar aquelles participacions fraudulentes o que interfereixin
d’alguna manera en la dinàmica del sorteig.
• Facebook, Twitter i Instagram no es responsabilitzen d’aquest sorteig ni de la seva gestió.

