
BASES PER A LA PARTICIPACIÓ DEL SORTEIG D'UNA EXTRAESCOLAR  

PER AL CURS 2015-2016 ORGANITZAT PER L'AMPA EL PI GROS  

A LA FIRA DE LA MADUIXA 

  

 

PRIMER-OBJECTE 

 

L'AMPA El Pi Gros realitza el sorteig per gaudir de la gratuïtat d'una de les extraescolars 

que s'oferiran per l'AMPA a l'escola El Pi Gros durant el curs 2015-2016.  

El sorteig es dirigeix a totes aquelles persones que compleixin els requisits i accions 

expressades en les bases que a continuació es desenvolupen.  

 

 

SEGON-DATA DE PARTICIPACIÓ I LLOC  

 

El sorteig es realitzarà en el marc de la Fira de la Maduixa de Sant Cebrià de Vallalta, diumenge 

3 de maig,  

 

TERCER-MECÀNICA 

 

-Durant el matí del 3 de maig, de les 10 h a les 13 h, es podran les butlletes de participació  i el 

sorteig es realitzarà en públic a les 13.15 h. a la carpa de l'AMPA El Pi Gros o a la de Ràdio Sant 

Cebrià (a determinar el dia del sorteig).  

 

-Els participant podran comprar butlletes de 10 números cadascuna al preu de 3€ si s'adquireix 

una butlleta i de 5€ si s'adquireixen dues butlletes. En el cas d'adquirir més quantitat es 

pagaran a 5€ en múltiples de 2 y a 3€ en el cas que quedi una com a resta. 

 

-Els participants poden comprar tantes butlletes com desitgin. 

 

-Al sorteig s'extrauran les boles per formar dos números, sent el primer el guanyador del premi 

i el segon suplent en el cas que el guanyador no compleixi les condicions determinades en 

aquestes bases en el moment de gaudir del premi. El número finalista no podrà correspondre a 

la mateixa tira que el número guanyador. En aquest cas s’extraurà un altre número. 

 

-El número premiat i el finalista es publicaran al bloc de l'AMPA. En el cas que les persones que 

disposin de les butlletes amb els números seleccionats no es trobin presents en el moment del 

sorteig cal que amb data límit del 8 de maig contactin amb l'AMPA per correu electrònic i 

portin (també amb data límit del 8 de maig) la butlleta premiada al despatx de l'AMPA.  

 

 

 



QUART-CONDICIONS PER PARTICIPAR-HI I GAUDIR DEL PREMI  

 

-El premi només podrà ser gaudit per un nen o nena, el qual haurà d'estar 

matriculat a l'escola El Pi Gros el curs 2015-2016.  

 

-Podrà gaudir del premi únicament la família que, resultant guanyadora del sorteig, 

sigui sòcia de l'AMPA El Pi Gros el curs 2015-2016.  

 

-Per gaudir del premi caldrà estar al corrent de pagament amb l'AMPA El Pi Gros.  

 

-El premi no es bescanviarà pel seu valor econòmic.  

 

-Totes les qüestions que puguin sorgir i no es contemplin en aquestes bases seran resoltes per 

la junta de l'AMPA  

 

-La participació en el sorteig suposa l'acceptació total de les bases.   


