
BASES CONCURS “ELS COMERÇOS DE LA NIT OBERTA” 

 

1. DESCRIPCIÓ DE LA CAMPANYA NIT OBERTA 2017. 

“ELS COMERÇOS DE LA NIT OBERTA” és un concurs que es desenvoluparà en el marc 

de la Nit Oberta 2017, campanya de promoció del comerç local i fidelització de clients,  els 
principals objectius del qual són: 

 Recolzar als comerços de Torrent motivant els ciutadans a realitzar les seues 
compres en els comerços de la nostra ciutat.  

 Promocionar i donar a conéixer el teixit comercial de Torrent.  

 Fidelitzar als clients actuals i atraure a nous clients als comerços.  

Es tracta d'un concurs diari a través de la pàgina oficial de Facebook de l'esdeveniment 
Nit Oberta Torrent (d'ara en avant pàgina de Facebook) que tindrà lloc de dilluns a 

divendres des del 12 de juny del 2017 fins al 27 de juny del 2017. 

L'objecte del present document és donar a conéixer les bases que regularan el dit 
concurs.  

 

2. FUNCIONAMENT DEL CONCURS  

Cada dia, de dilluns a divendres, des de 12 de juny fins al 27 de juny del 2017 en la 
pàgina de Facebook, es compartiran cinc fotografies de cinc comerços diferents 
participants en la campanya Nit Oberta 2017. En les fotografies no apareixerà el nom de 
l'establiment, ni personal que treballe en el mateix, dificultant així la identificació del 
mateix. 

Cada dia guanyarà el concurs aquella persona que endevine primer el nom i l'adreça (nom 
del carrer i nombre) de, almenys, dos dels cinc comerços de les fotografies. 

Per a participar en el concurs serà necessari disposar d'un compte de Facebook i ser 
seguidor de la pàgina de Facebook “Nit Oberta Torrent”. Els participants deuran donar 
les seues respostes en els comentaris de la publicació en la que s'hagen compartit les 
cinc fotografies, no sent vàlides les respostes rebudes per altres vies o en publicacions 
incorrectes.  

L'endemà, es revelarà el nom dels cinc comerços i del guanyador. L'anunci del 
guanyador/a se farà per mitjà d'una nova publicació en la mencionada pàgina de 
Facebook, així com en la web oficial de l'esdeveniment www.nitobertatorrent.com. 

IDEA'T, com a organitzadora del concurs i de l'esdeveniment, contactarà a través de 
Facebook amb cada guanyador, si transcorreguts dos dies hàbils des d'este contacte, el 
guanyador no haguera respost, es procedirà a localitzar la següent persona que haguera 
encertat també eixe mateix dia, i així, fins a tres persones diferents.  
De no localitzar-los quedarà desert el premi d'eixe dia.  

Una persona només podrà resultar guanyadora un dels dies del concurs, per la qual cosa 
si guanyara en dies diferents, el premi seria per al següent que haguera encertat.  

 

3. PREMIS I ENTREGA DELS MATEIXOS 

http://www.nitobertatorrent.com/


El guanyador de cada dia rebrà els premis següents:  

 Una entrada doble a la Zona VIP per a poder disfrutar de l’espectacle de monòlegs 
que tindrà lloc el dia 30 de juny del 2017 com gran colofó de “La Nit Oberta” en la 
Plaça Unió Musical. 

Per a disfrutar del premi, els guanyadors hauran de presentar-se en la zona VIP de 
l'espectacle el dia 30 de juny entre les 23:30 i les 00:00 hores e identificar-se per mitjà 
de DNI/NIE a les persones de l'organització. 

 50 € per a gastar el dia 30 de juny del 2017 en qualsevol dels comerços que participen 
en la campanya Nit Oberta. 

Els premis per a comprar en els establiments participants durant Nit Oberta consistiran  
en l'abonament d'un import màxim de 50 € per premiat, en funció de les compres 
realitzades el 30 de juny i justificades mitjançant el tiquet de compra. 

Del 3 al 7 de Juliol de 9:00 a 14:00 hores, els guanyadors podran acudir a IDEA'T en 
la C/ València, 42 (Torrent) per a arreplegar el seu premi. Si vençut este termini algun 
guanyador no es presentara a arreplegar el seu premi, el premi quedarà desert.  

Els agraciats deuran personar-se en persona o autoritzar a una tercera persona (en 
este cas han de facilitar còpia del DNI de l'agraciat i còpia del compte bancari on el 
premiat conste com titular o cotitular del mateix) per a que IDEA'T puga fer la 
transferència corresponent, presentant els tiquets de totes les compres efectuades en 
Torrent el 30 de juny del 2017, per a poder comptabilitzar-los i fer-li entrega de l'import 
del consum efectiu realitzat, sense que puga superar els 50 €. En cap cas 
s'acceptaran tiquets de comerços que no hagen participat a la campanya. 

Si el guanyador és un menor d'edat, haurà d'anar representat pels seus pares o tutors 
per a poder arreplegar el premi, i haurà d'acreditar este extrem per mitjà del Llibre de 
Família o document que demostre la tutoria legal del menor. A més s'exigirà que 
qualsevol d'estos representants siga titular o cotitular del compte bancari. 

Els guanyadors signaran un justificant de la recepció del premi i s'els informarà de les 
instruccions que s'estimen convenients si fóra necessari.  

El premi es lliurarà a l'agraciat en les condicions descrites i sense que comporte 
obligació de realitzar cap contraprestació addicional a les establides a les presents 
bases de conformitat amb la legislació aplicable.  

IDEA'T podrà difondre el nom i/o imatge dels guanyadors pels mitjans o formes de 
comunicació que crega convenients, durant el temps que considere necessari i sense 
realitzar compensació alguna als mateixos.  

 

4. EXCLUSIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG  

No podran participar en el concurs els titulars dels comerços participants, els seus 
cònjuges i familiars directes, així com els empleats dels dits establiments.  

 

5. RESOLUCIÓ DE SITUACIONS NO PREVISTES  

Quan circumstàncies no imputables a IDEA'T i no previstes en les bases ho justifiquen, 
IDEA'T podrà pel seu només arbitri, cancel·lar, suspendre o modificar totalment o 



parcialment el concurs sense que això genere dret a compensació alguna a favor dels 
comerciants o participants.  

A les presents bases i al concurs li serà d'aplicació la legislació vigent respecte d'això. En 
tot el no previst, IDEA'T podrà resoldre o establir el criteri aplicable, inspirant la solució en 
l’esperit del concurs.  

 
 


