
BASES 

SORTEIG VIATGE DIADA DE LA PROFESSIÓ 2018 
 
L’objectiu d’aquestes bases consisteix en el sorteig d’un viatge, per gentilesa de Bestours Viatges, entre tots els 
assistents a l’acte “Diada de la Professió” previst pel 29 de juny de 2018 amb inici a les 20 h. 
 
 

1. Poden participar tots els assistents a l’acte col·legiats, col·legiades, precol·legiats, precol·legiades, treballadors i 
treballadores del Col·legi i públic en general que siguin majors d’edat. 
 
 

2. El premi consisteix en un viatge per gentilesa de Bestours d’una estada a Lisboa o a Brussel·les, que inclourà: vols 
anada i tornada + 1 nit d´hotel 4* amb esmorzar inclòs, per dues persones.  
 
 

3. Per participar al concurs, cal assistir a l’acte de celebració de la Diada de la Professió previst pel 29 de juny de 2018 
amb inici a les 20 h. Cada assistent tindrà una entrada a l’acte. Aquesta entrada és numerada i aquest serà el seu 
número de participació. Cada assistent únicament podrà disposar d’una entrada. 
 
 

4. A la finalització de l’acte “Diada de la Professió” es realitzarà el sorteig, que  consistirà en què, mitjançat un sistema  
aleatori i automàtic de selecció de números d’una base de dades on s’hauran introduït els números de les entrades 
distribuïdes, el conductor de la Diada en el moment del sorteig demanarà que s’aturi la projecció de números 
aleatoris i el sistema projectarà un número fix que serà el guanyador.  Es demanarà que pugi a l’escenari el posseïdor 
de l’entrada amb aquest número. Si no hi és present o no puja es repetirà la selecció fins que el guanyador es doni 
a conèixer. El conductor de l’acte comprovarà que el número de l’entrada coincideix amb el número seleccionat. 
Aquest premi no podrà ser bescanviat pel seu valor econòmic. 
 
 

5. Les condicions que s’estableixen per poder gaudir del premi són: 
a. Subjecte a disponibilitat de places.  
b. No vàlid juny, juliol i agost, ponts, Nadals i festivitats. Hi ha possibilitat de viatjar en aquestes dates 

abonant la diferència. 
c. Consultar disponibilitat o condicions amb Bestours Viatges. 
d. El premi s’haurà de gaudir abans del 1 de juny de 2019. 

 
 

6. Al guanyador  del sorteig,  se li demanarà consentiment exprés per difondre o publicar  la seva imatge  per 
fotografies i vídeos on hi pugui aparèixer, per tal de donar  compliment al Dret a pròpia imatge reconegut 
en l’article 18.1 de la Constitució espanyola regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret 
a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 


