SORTEIG EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA
DE LUXE AL CASTELL PERALADA RESTAURANT

Bases legals:
Les presents bases corresponen a la promoció EXPERIÈNCIA GASTRONÒMICA DE LUXE AL
CASTELL PERALADA RESTAURANT portada a terme per l’entitat INVEST LA JONQUERA, S.L.,
domiciliada a l’Av. Galicia 22-28, amb codi postal 17700 (La Jonquera) i amb CIF B-55052559.
PRIMERA. DURADA I PARTICIPANTS
 El període de participació és des del dijous 1 de juliol fins el dissabte 31 de juliol de 2021,
ambdós inclosos.
 La promoció es portarà a terme al Punt d’Informació (planta baixa) durant el seu horari d’atenció
al client: de dilluns a diumenge (i festius) de 9h a 21h.
 El dia de comunicació del guanyador serà el dilluns 2 d’agost de 2021.
 Poden participar-hi les persones físiques majors de 18 anys que hagin acceptat les presents
bases i cadascuna de les seves condicions, incloent la política de privacitat.

 S’exclou expressament al personal empleat al centre i al personal de les empreses
col·laboradores de la participació en el concurs. Es permet la participació als familiars.

SEGONA. FUNCIONAMENT
 Per participar al sorteig el client ha de presentar al Punt d'Informació la butlleta de la promoció
omplerta amb les seves dades i mínim 2 tiquets de compra de diferents establiments de Gran
Jonquera que sumin un mínim de 40€. El personal del Punt d’Informació els validarà.
 La data dels tiquets ha d’estar compresa entre l’1 de juliol i el dissabte 31 de juliol de 2021,
ambdós inclosos.
 Les butlletes de participació es poden trobar al Punt d'Informació.
 El client pot participar tantes vegades com vulgui, però utilitzant tiquets de compra diferents.
Els tiquets de compra ja validats al Punt d’Informació no podran tornar a ser utilitzats.
Observacions:
 Les dades facilitades pels participants hauran de ser verídiques. En el cas que aquestes siguin
falses i resulti guanyador del premi de la present promoció, no se li farà entrega del premi.
 Si l’organització detecta qualsevol tipus d’engany per part del participant, aquest quedarà
expulsat de la participació al concurs.
 Participant al concurs s’entén que s’han llegit i entès les instruccions i la nota legal referent a
la protecció de dades (veure – Sisena).
TERCERA. PREMIS
Experiència Gastronòmica de luxe al Castell Peralada Restaurant
Detall del premi:
 Allotjament d’una nit en habitació doble premier per a dues persones qualsevol dia de la
setmana (inclosos caps de setmana i festius) amb esmorzar inclòs prèvia reserva del
guanyador i segons disponibilitat de l’establiment.
 Sopar menú degustació per a dues persones al Castell Peralada Restaurant (Estrella Michelin).
 Accés de 90 minuts a la zona d'aigües del Wine Spa per a dues persones.
 Entrada Premium al Casino Peralada (consumició de gintònic inclosa) per a dues persones.
 Inclou la taxa turística.
 El premi no és bescanviable per diners en efectiu.
 Les dates per gaudir del premi han d’estar compreses en temporada baixa.
 Cal fer la reserva amb un mínim de 15 dies d’antelació.

Observacions:

 S’atorgarà el regal amb informació i condicions d’ús.
QUARTA. COMUNICACIÓ I REQUISITS D’ACCEPTACIÓ DEL PREMI
 El sorteig es resoldrà amb 1 guanyador i 2 suplents.
 El diilluns 2 d’agost de 2021 es farà el sorteig entre tots els participants que compleixin aquestes
bases i es comunicarà el guanyador de la promoció a través de les xarxes socials de Gran
Jonquera Outlet & Shopping.
 Gran Jonquera Outlet & Shopping es posarà en contacte amb el guanyador del sorteig per via
telefònica.
 El guanyador serà informat de la forma d’entrega del premi i de la data a partir de la qual el
podrà recollir.
 Quan el guanyador vagi a recollir el premi al Punt d’Informació del centre comercial, el personal
que farà entrega del premi li farà una foto.
 El nom, cognom i fotografia del guanyador podran ser publicats als diferents canals de
comunicació que disposa Gran Jonquera Outlet & Shopping.
 Si el guanyador no fos localitzat en els dos dies següents a la data de fi del concurs es
contactarà immediatament amb el següent guanyador suplent en l’ordre en que hagin sortit
guanyadors.
 Si ni el guanyador ni cap dels dos suplents fossin localitzats, o cap d’ells acceptés el premi, el
sorteig quedarà desert i INVEST LA JONQUERA S.L. podrà disposar del premi lliurement.
CINQUENA. CONDICIONS GENERALS
La participació a aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases, que estaran a disposició del
públic al Punt d’Informació del Centre Comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping i a la web
www.granjonquera.com. L’organització del Centre Comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping es
reserva el dret a resoldre segons la seva interpretació els aspectes no previstos en aquestes bases.
SETENA. PROTECCIÓ DE DADES
 D'acord amb el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)
679/2016, li informem que, INVEST LA JONQUERA SL, és responsable d'un tractament de
dades, amb la finalitat de realitzar màrqueting/publicitat per a clients i que la legitimació es basa
en el consentiment de l'interessat. Estan previstes cessions de dades a tercers a plataformes
d'enviament de publicitat mitjançant mitjans electrònics. Vostè té el dret d'accedir, rectificar i
suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional. La procedència de
les dades és del propi interessat o el seu representant legal. Pot consultar informació addicional
i detallada sobre Protecció de Dades en les instal·lacions del responsable. Autoritzo a rebre
comunicacions a través dels següents mitjans: Correu electrònic i telèfon.
 Els guanyadors cedeixen a Gran Jonquera Outlet & Shopping tots els drets d’imatge,
específicament, el dret de reproducció i comunicació pública, incloent la seva difusió per
internet, en relació amb la promoció de la seva marca, permetent al Centre Comercial Gran
Jonquera Outlet & Shopping la màxima difusió. Els guanyadors consenten que Gran Jonquera

Outlet & Shopping utilitzi els seu nom i primer cognom a efectes de la seva reproducció o
comunicació pública, a qualsevol mitjà, material publicitari i promocional (incloent formats
electrònics) relatius al concurs del Centre Comercial Gran Jonquera Outlet & Shopping. Així
mateix, els guanyadors consenten que Gran Jonquera Outlet & Shopping utilitzi, amb finalitats
històriques, el material publicitari en que estiguin agregats el seu nom, cognom i/o fotografia.

