1.Definició
L’escola Salesians de Sarrià organitza la Rifa de la Gran Cistella Solidària. Consisteix en la rifa
d’un lot de regals entre els que hi vulguin participar comprant participacions.
L’import recaptat amb les participacions es destina a l’edició 2021-22 del projecte “Share” un
projecte de cooperació que els nostres alumnes de Grau Superior realitzen a Mazabuka, Zàmbia.
Tota la informació sobre aquest projecte es pot trobar a la web de l’escola.
2. Condicions de participació
Per participar a la rifa cal comprar alguna de les participacions que l’escola posa a la venda. El
preu de cada participació és de 2,5 €. Aquesta rifa es realitza d’acord amb la normativa vigent
(DOGC 397/2011).
3. Premi

La rifa té 3 guanyadors, que rebran el lot de regals que s’especifiquen a continuació, segons els
requisits detallats per a cadascun:
1r premi Gourmet - Tecnològic:

1. ORDINADOR PORTÀTIL: Un ordinador portàtil LENOVO per cortesia d’ALVIN NETWORKS. SL
2. TELÈFON MÒBIL: Un telèfon mòbil Xiaomi Redmi 4X 4GB+64GB o similar.
3. NESPRESSO: Una cafetera Nespresso Essenza amb un lot de càpsules de cafè
4. CURS ANGLÈS: Un curs d’speaking en Anglès, per cortesia de Salesians Sarrià. El guanyador
podrà triar el curs entre l’oferta disponible de l’intensiu de l’Estiu 2022 o un curs dels que s'oferiran
el curs 22-23. Per tal de triar-lo haurà de contactar amb el Servei de relacions internacionals del
centre. El regal és personal i intransferible. En el cas que el guanyador no pugui o no vulgui gaudir
del regal, no pot cedir el curs a una altra persona.

5. UN PERNIL
6. LLIBRE PROJECTE

2n premi Artístic - Gourmet:
1. PERNIL.
2. Curs de cuina.
3. Lot de llibres
6. LLIBRE PROJECTE
3r premi Oci - aventura:
1. EXPERIÈNCIA D’AVENTURA: Pack Aventura Outdoor de Smartbox: 1
experiència d’aventura per 1 o 2 persones a escollir entre 590 plans d’aventura
(puenting, parapent, kayak…)
2. AQUÀRIUM: 2 entrades per l’Aquàrium de Barcelona per cortesia L’Aquàrium de
Barcelona.
3. TIBIDABO: Una estada al Tibidabo per a 4 persones que inclou: nit i esmorzar a
l’hostatgeria del Temple i entrades al Parc d’Atraccions per cortesia de Salesians
Tibidabo i Parc d’Atraccions Tibidabo, SAU.
4. SAMARRETES TÈCNIQUES: Dues samarretes tècniques per fer esport, per
cortesia de Salesians Sarrià.
5. Llibre projecte

Salesians Sarrià es reserva el dret d’afegir nous premis a la Gran Cistella Solidària fins al dia del
sorteig. Salesians Sarrià es reserva el dret de canviar algun dels premis per un de valor
equivalent. Les modificacions es comunicaran a través de la web de l’escola amb l’actualització
d’aquestes bases legals.
El premi total equival a 2100 €. L’organitzador assumeix la retenció fiscal corresponent i per això
demana al guanyador les dades necessàries. Si el guanyador no les facilita, s’ha de fer càrrec de
la retenció.
4. Mecànica i calendari

La mecànica de participació és la següent:
•
•
•
•

•
•

•

Per poder optar al premi, els participants han d’adquirir una participació per a la Gran
Cistella Solidària.
Cada participació val 2,5 €. Cada participant pot comprar tantes participacions com
vulgui.
La compra de participacions s’activa el 22 de novembre i es tanca el dimarts 25 de
gener del 2022 a les 14.00 h.
El 28 de gener es fa el sorteig per conèixer el guanyador de la Gran Cistella Solidària
entre totes les participacions venudes. El sorteig es fa mitjançant el sistema aleatori del
web Random.org (https://www.random.org/). Serà un sorteig públic al que es
convidaran als delegats de Grau Superior i a l’equip directiu del centre. Es cas de no
poder fer-se servir aquesta web, es farà amb una altre mitjà de característiques
similars.
En el sorteig, de cada premi s'extraurà el número del guanyador i els números de dos
suplents: primer suplent i segon suplent.
Un cop comunicat el premi, el guanyador té 15 dies per posar-se en contacte amb
l’escola. Si el dia 15 de febrer del 2022 no ha comparegut el guanyador, a partir del 16
de febrer del 2022 passarà a resultar premiat el primer suplent. Si el dia 1 de març del
2022 aquest no ha reclamat el premi, a partir del 2 de març del 2022 passarà a resultar
premiat el segon suplent, que tindrà fins17 de març del 2020 per reclamar el premi. Si
no es localitza cap dels tres participants o cap no accepta el premi, Salesians Sarrià es
reserva el dret de fer un nou sorteig en les mateixes condicions.
El número premiat i els dels dos suplents es faran públics a la web de l’escola i es
comunicaran a la Festa de Don Bosco Escolar i mitjançant l’habitual sistema de
comunicació dels Bon dia.

5. Entrega del premi
Els diferents regals que formen part de la Gran Cistella Solidària es lliuren sempre que es
compleixin els requisits detallats a l’apartat Premi. En el cas que no es compleixin els requisits
específics per gaudir d’algun regal, aquest regal no s’entrega —sense que això suposi cap
compensació addicional per al guanyador— i tampoc no es lliura als suplents.
L’entrega del premi s’acorda amb el guanyador a partir del 31 de gener. Durant l’entrega del premi
es lliuren directament al guanyador tots els regals possibles. La resta es poden gaudir entre el
gener i el de juliol del 2022, llevat dels casos en què s’indiqui el contrari, i segons les indicacions

que l’organitzador donarà al guanyador per fer-los efectius.
6. Projecte solidari
L’import recaptat amb les participacions es destina íntegrament al projecte Share per becar a
estudiants de primària, secundària o universitaris de la ciutat de Mazabuka, Zàmbia. Tota la
informació sobre aquest projecte es pot trobar a la web de l’escola.
7. Acceptació del premi
Per poder recollir el premi, el portador de la participació ha ser major d’edat.

8. Acceptació tàcita de les bases i exempció de responsabilitats
La participació en la promoció comporta l’acceptació de totes aquestes bases. Salesians Sarrià es
reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases promocionals, i fins i tot d’anul·lar el concurs
o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi una causa justificada. L’organització queda exempta
de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o
altres criteris de l’organització, la promoció s’hagués d’anul·lar o suspendre.
9. Protecció de dades de caràcter personal
 n compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us
E
informem que les dades dels guanyadors formen part d'un fitxer responsabilitat de SALESIANS
MARIA AUXILIADORA. Si desitgeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició,
ho pot fer per sol·licitar-ho per escrit a C/Salesianos 3A 41008 - SEVILLA, juntament amb una
fotocòpia del DNI i indicant en el tema "PROTECCIÓN DE DATOS"

