
Bases “Campanya de Sant Valentí del Comerç Federat de Llíria” 
 
La Federació del comerç de Llíria en col·laboració amb l’Ajuntament de Llíria, 
volem premiar la teua fidelitat, participa en el sorteig dels premis següents per 
comprar al Comerç Federat. 
 
Premis: 
1) Viatge per a 2 persones a Madrid en AVE amb hotel cèntric i entrades per al 
musical el “Rey León” (valorat en 400€) 
2) Conjunt de rellotgeria per a Ella + Ell (valorat en 120€) 
3) Tractament de bellesa en parella (2 persones) (valorat en 100€) 
4) Conjunt de llenceria Ella + Ell (valor 100€) 
5) Sopar romàntic per a 2 persones (valor 60€) 
 
BASES DEL CONCURS 
 
1. Hi podran participar totes aquelles persones que realitzen les seues compres 
als comerços associats a la Federació del comerç de Llíria i adherits a esta 
campanya, del 4 al 17 de febrer de 2013, període de temps en què es 
desplegarà la campanya.  
 
2. Els titulars dels comerços, cònjuge, fills i treballadors no podran participar 
amb tiquets del seu comerç.  
 
3. Per a poder participar en esta campanya és imprescindible adquirir algun 
dels més de 25.000 Cupido – Miquel que es repartiran gratuïtament al realitzar 
les compres als comerços adherits a la campanya “ Compra de tot cor en el 
comerç Federat “ de la Federació del comerç de Llíria.  
 
4. Els Cupido – Miquel, caldrà dipositar-los en les urnes ubicades als comerços 
participants i al Mercat Municipal, totalment complimentats amb les dades de 
contacte del participant, havent de portar com a mínim les dades següents: 
Nom i cognoms, número de telèfon i segell o signatura del comerç que entrega 
el tiquet. 
 
5. Cada ciutadà podrà participar tantes voltes com tiquets Cupido – Miquel 
aconseguisca.  
 
6. L'organització es reserva el dret d'invalidar aquells tiquets que no 
complisquen algun dels requisits descrits anteriorment 
 
7. Els premis s'atorgaran per mitjà de SORTEIG PÚBLIC, el dia 18 de febrer a 
les 12.00 hores al Mercat Municipal 
 
8. Procediment i premis. S'obrirà l'urna i se’n trauran els 5 tiquets premiats per 
ordre en que estan els regals ordenats al principi d’estes bases. S'aniran llegint 
els tiquets d’un a un per anar coneixent els noms dels guanyadors. Al moment 
es comunicarà el guanyador personalment, si es troba entre el públic, o per 
telèfon. Posat cas que el contacte siga telefònic i es deixe a la bústia de veu, si 
passades 24 hores no es fica en contacte amb la Federació del Comerç de 



Llíria, es procedirà a cridar als tiquets extrets com a reserva i si siguera 
necessari es procediria a l’extracció d’un nou tiquet fins a lliurar tots els premis.  
En el supòsit que una persona siga agraciada amb més d'un premi, sols tindrà 
dret al primer que ha rebut, optant un altre participant al premi que haja quedat 
desert.  
 
9. Per a retirar els premis els guanyadors s'identificaran amb el DNI. Els 
guanyadors menors d'edat hauran de retirar el premi acompanyats pel pare, 
mare, tutor o persona major designada que en tinga la pàtria potestat. 
La data màxima per a poder canviar el primer premi serà el 30 de març de 2013 
i la resta de premis fins al 3 de març de 2013. 
 
10.Els premis s’hauran d’intercanviar obligatòriament als establiments Federats 
i adscrits a la campanya i que estiguen donats d’alta en els epígrafs del sector 
dels premis. La Federació del Comerç facilitarà als guanyadors un llistat amb 
els noms dels establiments en els quals es poden canviar. El guanyador de 
qualsevol premi no podrà exigir el canvi del premi per un altre o pel seu valor 
en diners, ni per un bé o un servei distint dels indicats com a premi, ni podrà 
utilitzar els tiquets en establiments no participants. 
 
11. Els premis estan valorats en una quantitat monetària que figura al costat 
d’estos al principi de les bases, si el guanyador desitja intercanviar el premi per 
un be o servici de la mateixa categoria però d’un valor superior, esta quantitat 
restant anirà al seu propi càrrec i pagant-se en efectiu al comerç, quedant la 
Federació del Comerç de Llíria al marge.  
 
12. La Federació del Comerç de Llíria no serà responsable, en cap cas, dels 
errors humans o de les accions deliberades de tercers que puguen pertorbar, 
suspendre o interrompre el desenvolupament normal de la campanya i el 
sorteig final. 
 
13. La participació en esta campanya amb sorteig de premis implica la total 
acceptació de les bases. Quan circumstàncies no imputables a la Federació del 
Comerç de Llíria i no previstes en les bases ho justifiquen, la Federació del 
Comerç de Llíria podrà al seu arbitri cancel·lar, suspendre o modificar totalment 
o parcial el concurs sense que genere dret a cap compensació a favor dels 
participants. 
 
14. Una vegada lliurats els premis, la Federació del Comerç de Llíria queda 
exonerada de qualsevol responsabilitat d'estos. 
 
15. La Federació del Comerç de Llíria i l'Ajuntament de Llíria com a 
col·laborador en la campanya es reserven el dret per difondre el nom i les 
imatges dels guanyadors i familiars que estiguen presents en la recollida de 
premis pels mitjans de comunicació que es considere convenient, i sense cap 
obligació de fer-hi compensació. 
 
16. La participació en este concurs suposa l'acceptació d'estes bases. 
 


