
BASES LEGALS 

CAMPANYA SALOUWEEN 2021 I SORTEIG PORTAVENTURA PARK 

 

Promotor: L’Associació Shopping Salou Comerciants i Empresaris (en endavant 
Shopping Salou), amb CIF 43982313 I domicili fiscal a C/Advocat Gallego nº 2 2n pis, 
Centre Cívic Salou, posa en marxa, en col·laboració amb l’Àrea de Dinamització 
Econòmica de l’Ajuntament de Salou, la campanya de dinamització comercial 
“SALOUWEEN, PASSA-T’HO DE POR”, que s’ajusta a les següents bases:  

1- REFERENT A L’ENTREGA DE BUTLLETES AMB PREMIS DIRECTES I 
FORMULARIS PEL SORTEIG D’ENTRADES A PORTAVENTURA PARK 

1.1- L’entrega de butlletes es portarà a terme als establiments adherits a la campanya, 
des de les 10:00 h del dia 16 d’octubre fins a les 20:00 h del dia 27 d’octubre o abans 
d’aquesta data en el cas de finalitzar existències. 

1.2- Entre les butlletes hi haurà premis directes (entrades a Electric Karting Salou, 
House of Illusion, Bowling Diverland Port Halley i vals descompte de l’establiment) o bé 
formularis per entrar en el sorteig d’entrades  per a 2 persones a PortAventura Park. 

1.3- Només els clients que efectuïn una acció de compra en qualsevol dels 
establiments adherits a la campanya podran rebre els premis directes i/o participar en 
el sorteig d’entrades a PortAventura Park. 

1.4- Cada establiment  decidirà el seu criteri a aplicar per entregar les butlletes als 
seus clients. 

1.5- El descompte de 5 € s’haurà de fer efectiu en una sola acció de compra i en cap 
cas es podrà utilitzar per efectuar una compra igual o inferior a aquest import. Els 
establiments podran decidir el seu criteri per aplicar posteriorment els descomptes de 
5 € depenent de la naturalesa de la seva activitat.  

2- REFERENT AL SORTEIG DE PORTAVENTURA PARK: 

2.1- Podran participar en el sorteig tots aquells clients dels establiments adherits a la 
campanya que hagin efectuat una acció de compra i els hi hagi sigut entregada una de 
les butlletes que contenen el formulari destinat al sorteig.  

2.2- La butlleta haurà d’estar degudament emplenada, amb el segell de l’establiment 
(en el seu defecte el nom i CIF de l’establiment) i la casella del consentiment de 
tractament de dades marcada. 

2.3- La butlleta haurà de ser introduïda en l’urna disponible en tots els establiments 
participants. 

2.4- Els clients podran participar amb tantes butlletes com els correspongui per les 
seves accions de compra, però només podran resultar guanyadors al sorteig una sola 
vegada. Si s’extrau una butlleta amb les mateixes dades que una altra que ja ha 
resultat guandarora, es descartarà. 



2.5- El sorteig se celebrarà a les 15:30 h del dia 28 d’octubre de 2021. Hi resultaran 
guanyadors 3 clients i 2 establiments que hagin participat en la campanya. Cada 
guanyador rebrà 2 entrades a PortAventura Park. S’extrauran 3 butlletes extra que 
s’utilitzaran com a reserva per si no es pogués localitzar algun dels guanyadors.  

2.6- Una vegada formalitzat el sorteig, Shopping Salou es posarà en contacte amb els 
guanyadors, que disposaran d’un termini de 24 hores per a confirmar l’acceptació del 
premi; en cas de no localitzar algun dels guanyadors, Shopping Salou es posarà en 
contacte amb els participants de la reserva en l’ordre en què les seves butlletes hagin 
sigut extretes. 

2.7- Un cop localitzats els guanyadors, se’ls entregarà un diploma de PortAventura 
Park i es farà una foto en l’establiment que va entregar la butlleta per fer publicació 
dels guanyadors a xarxes socials. Els guanyadors rebran les seves entrades al parc 
mitjançant un correu electrònic. 

3- REFERENT AL “TRUC O TRACTE” 

3.1- Del 25 al 30 d’octubre, els establiments participants en la campanya tindran 
disponibles les bosses porta-caramels de Salouween per entregar-les a tots els nens i 
nenes que hi vulguin participar. Aquestes bosses s’entregaran buides i serviran per 
omplir-les amb les llaminadures que els establiments els entreguin durant el “Truc o 
Tracte” els dies 29 i 30 d’octubre. 

3.2- Els dies 29 i 30 d’octubre, tots els nens i nenes que ho desitgin podran participar 
en el “Truc o Tracte” en els establiments adherits a la campanya Salouween, en el seu 
horari comercial matí i tarda.  

Els nens i nenes que vagin disfressats, visitin els establiments i mencionin “Truc o 
Tracte” rebran llaminadures. 

OBSERVACIONS GENERALS 

L’acceptació dels premis directes i dels premis del sorteig és de carácter voluntari, i no 
podran ser bescanviats per un altre premi o pel seu import, renunciant a qualsevol 
reclamació a Shopping Salou per aquest motiu. 

Shopping Salou es reserva el dret a modificar les condicions i el dret d’anul·lació, 
sempre que existeixin causes justificades i sempre què ho comuniqui amb suficient 
antelació. 

* La participació en la campanya Salouween  suposa l’acceptació d’aquestes 
bases 


