
CONCURS
Festes de la Plantada de l'Arròs - BASES

Objectiu del Concurs

Termini

Bases per participar - FACEBOOK

Bases per participar - INSTAGRAM

Requisits per a participar

Vols guanyar un cap de setmana 
per a 2 persones al Delta de l’Ebre? 
Entra a https://terresdelebre.travel/
festesarros/ inspira’t i digue’ns per 
què t’agradaria venir a les Festes de 
l’Arròs. 

Pots guanyar 1 nit d’allotjament + 
un àpat arrossaire + assistència a 
les festes de la plantada

L’objectiu del concurs és donar a conèixer les 
festes tradicionals de la plantada de l’arròs del 
Delta de l’Ebre, juntament amb les ofertes d’allo-
tjament dels municipis que hi participen (Delte-
bre, Amposta, l’Ampolla, Sant Jaume d’Enveja i 
l’Aldea) i les ofertes gastronòmiques de la zona. 

Amb aquesta finalitat, el “Patronat de Turisme 
de les Terres de l’Ebre” realitzarà un sorteig entre 
totes les respostes 
rebudes a Facebook i a Instagram.

1. 
Segueix la pàgina de Facebook Terres de l’Ebre, 
natural www.facebook.com/terresebretur/
2. 
Escriu un comentari al post del concurs respo-
nent: Per què t’agradaria venir a les Festes de 
l’Arròs? 

1. 
Segueix el compte d’Instagram @terresebre ht-
tps://www.instagram.com/terresebre/
2. 
Escriu un comentari al post del concurs respo-
nent: Per què t’agradaria venir a les Festes de 
l’Arròs? 

Data d’inici: Dimecres 2 de maig
Data de finalització: Dimecres 23 de maig, a les  
23:59h. 
Data de realització del sorteig: Divendres 25 de 
maig

Podran participar al sorteig:
Facebook - totes les persones físiques majors 
de 18 anys que siguin seguidors de la pàgina 
“Terres de l’Ebre, natural” i que comptin amb un 
perfil d’usuari real a Facebook.

Instagram - totes les persones físiques majors 
de 18 anys que siguin fans del compte @terre-
sebre i que comptin amb un perfil d’usuari real a 
Instagram. 

No podran participar al sorteig 
- Treballadors del “Patronat de Turisme de les 
Terres de l’Ebre”, treballadors d’Empatica Inter-
net S.L, treballadors dels allotjaments implicats 
en l’acció ni treballadors dels ajuntaments i ofici-
nes de turisme del municipis que organitzen les 
festes de la plantada: Deltebre, Amposta, l’Am-
polla, Sant Jaume d’Enveja i l’Aldea
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Hi haurà una persona guanyadora del concurs, 
que sortirà d’entre les respostes rebudes a Fa-
cebook i a Instagram. Aquesta persona obtindrà 
una estada d’una nit gratuïta per a ell/ella i un 
acompanyant en qualsevol dels següents allot-
jament http://deltadelebreturisme.com/cat/allo-
tjament  més un àpat d’un menú gastronòmic 
basat en l’arròs http://deltadelebreturisme.com/
cat/restaurants

El premi s’haurà de dur a terme durant algun 
dels caps de setmana en què es celebra la fes-
ta de la plantada de l’arròs https://terresdelebre.
travel/festesarros/

Empatica Internet SL, amb NIF B55588990, 
promou el sorteig de la campanya Festes de la 
Plantada de l’arròs per encàrrec del Patronat de 
Turisme de les Terres de l’Ebre, amb
domicili social al Carrer Montcada, 32, 3a planta. 
Palau Climent, 43500 Tortosa.

L’organitzador no es farà responsable en cas 
que el guanyador del sorteig faci un mal ús de 
les instal·lacions de l’allotjament i del restaurant 
escollits durant la seva estada.

Les respostes que puguin vulnerar drets per-
sonals, resultar ofensives, inoportunes o discri-
minatòries seran desqualificades i eliminades. 
Queda reservat al Patronat de Turisme de les 
Terres de l’Ebre el dret a eliminar el comentari. 

La participació a aquest concurs suposa l’ac-
ceptació íntegra d’aquestes bases. La partici-
pació al concurs implica també l’acceptació de 
totes les condicions de Facebook. Les pots con-
sultar a: 
www.facebook.com/legal/terms/update
La participació al concurs implica també l’ac-
ceptació de totes les condicions d’Instagram. 
Les pots consultar a: 
www.instagram.com/about/legal/terms/
 

Els participants accepten, mitjançant la seva 
participació al sorteig, que el seu nom d’usua-
ri pugui ser publicat a la pàgina de Facebook 
i d’Instagram del Patronat de Turisme de les 
Terres de l’Ebre. La participació a un concurs 
d’aquesta naturalesa suposa la acceptació de 
les normes de Facebook i d’Instagram. 

No és necessari cap registre previ a cap aplica-
ció, ni el Patronat de Turisme de les Terres de 
l’Ebre recollirà cap dada d’inscripció, ja que la 
participació és pública. Exclusivament es dema-
naran dades personals al guanyador i aquests 
seran tractats d’acord amb la LOPD en els ter-
mes i condicions expressat en la política de trac-
tament de dades de caràcter personal disponi-
bles a:  
https://terresdelebre.travel/proteccio-de-dades 

El dia 25 de maig es realitzarà un sorteig entre 
els usuaris que hagin respost a la pregunta pro-
posta. Per a realitzar-lo, s’assignarà un número 
a cada usuari i aquests s’introduiran al lloc web 
www.random.org, que en seleccionarà un a l’at-
zar. 

El sorteig quedarà enregistrat. Durant el mateix 
25 de maig es farà públic el nom del guanyador 
mitjançant dos comentaris, un a la publicació 
del concurs de la pàgina de Facebook Terres de 
l’Ebre, natural i un altre al post del concurs a Ins-
tagram. L’usuari/a guanyador serà també con-
tactat a través d’una resposta personalitzada al 
seu comentari en concret.

Promotor Exoneració de la 
Reponsabilitat de l’Organitzador

Protecció de Dades de Caràcter Personal
Premi

Guanyador/a

Condicions

Acceptació de les Bases
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