
 
Condicions de 
Participació i 

desenvolupament 
del Sorteig

 
Emplenar i dipositar una 
butlleta a les urnes, implica 
l’acceptació de totes les 
bases. 

 
Per a participar, cal emplenar amb lletra legible tota la informació solꞏlicitada a la butlleta 
que li serà lliurada al realitzar la seua compra en algún dels comerços organitzadors: 

 CARNICERÍA ISABEL 
 POLLERÍA TERESA 
 ESPECIA.L – ECO HERBOLARI 
 EMBUTIDOS Y JAMONES CENTELLES Y BUJ 
 DOLÇOS I PA CELESTE 
 PEIXCATERIA MANOLO 
 HUEVERIA TRONCHONI 
 CAFETERIA DEL MERCAT MARÍA 
 FRUTOS SECOS SANT PASCUAL 
 FRUITES I VERDURES MATI 

 
Poden participar totes les persones clients del comerços del Mercat Municipal majors de 
18 anys. 
 
Les persones participants han de dipositar les butlletes degudament emplenades a les 
urnes situades a la parada número 10 del Mercat Municipal, abans de les 13:45h del dia 
del sorteig. 
 
El sorteig del premi tindrà lloc el dia 11 de juliol de 2019, Dia del Gos, a les 14h. al Mercat 
Municipal. El sorteig és públic. 
 
La mecànica per a seleccionar a la persona guanyadora del premi, serà l’estracció d’una 
butlleta d’entre totes les conteses a les urnes. 
 
La publicació de la persona guanyadora es realitzarà anotant el nom i cognoms al peu 
d’aquest document i es comunicarà a la persona interessada mitjançant una telefonada 
al número indicat a la butlleta. 
 

El premi, un Cap de Setmana al Gran Hotel Peñíscola  per a dues 
persones, consisteix en dues nits en pensió completa del 20 al 22 de setembre de 2019. 
  
La reserva de l’estada ha estat gestionada a l’agència de viatges Halcón Viajes de 
Picanya (carrer Senyera, 23). 
 
En cap cas, el premi serà bescanvible pel seu valor en efectiu. 
 
La persona guanyadora, podrà replegar el val del premi en el propi Mercat Municipal des 
del dia del sorteig fins al dia 31 de juliol inclussiu. Passada aquesta data, el premi 
reverteix en l’organització. 
 
Persona guanyadora: 
 
 
 
 

 


