#mesneecessariquemai
BASES DE PARTICIPACIÓ
1.- La promoció #mesneecessariquemai per potenciar el comerç local a Catalunya és una iniciativa de l’associació sense ànim
de lucre ‘Nous Emprenedors i Empresaris de Catalunya’ (NEEC), en endavant l’Organitzador.
2.- La Promoció està oberta perquè hi participin totes aquelles persones que hagin et una compra en qualsevol comerç local
a tot el territori català. La promoció és de caràcter gratuït i no és necessari el pagament de cap import en concepte de
drets d’inscripció per a la participació.
3.- El període de vigència de la promoció és el comprès entre el dia 1 de desembre de 2020 i el 8 de gener de 2021, ambdós
inclosos.
4.- Per poder participar, cal que la persona es faci una fotografia demostrant que ha comprat a un establiment comercial de
proximitat a qualsevol barri, poble, ciutat o carrer de Catalunya un (selfie, foto del paquet que es vegi la botiga, etc) i la
pugi a les seves històries d’Instagram etiquetant a @neec.cat i amb l’etiqueta #mesneecessariquemai.
5.- Totes aquelles persones que tinguin un compte privat hauran d’enviar per missatge directe una captura de pantalla
demostrant que han penjat la història al seu Instagram.
6.- També seran vàlides aquelles fotografies que s’hagin penjat en forma de post, sempre i quan segueixin els passos del punt
nº4 .
7.- No hi ha un límit mínim per participar, cada persona podrà pujar a l’Instagram de NEEC tantes fotografies com vulgui,
preferentment de tants establiments diferents com es pugui.
8.- Només les persones físiques majors de 18 anys són aptes per participar, amb residència a qualsevol municipi de Catalunya.
Queden excloses de la participació aquelles que siguin propietàries o treballin en el mateix establiment.
9.- L’Organitzador es reserva el dret, a la seva discreció, de desqualificar el participant l'actuació o conducta es contrària a
l'esperit o la intenció de la Promoció.
10.- Les persones participants es comprometen a proporcionar informació veraç i precisa.
11.- L’Organitzador no accepta cap responsabilitat per les participacions que no s'hagin completat amb èxit causa d'una
fallada tècnica, una fallada de maquinari o programari de l'ordinador, una fallada de servidor, de la xarxa o de l'satèl·lit de
qualsevol tipus o causa d'errors de entrada de dades o omissions en una participació feta pels participants. Els
participants accepten que, en el cas d'un problema tècnic en el sistema de l’Organitzador les participacions poden no
estar disponibles temporalment i, si aquestes s'han vist afectades, és possible que els participants hagin de tornar a
ingressar la seva informació perquè la seva participació sigui vàlida.
12.- La prova de publicació o transmissió no constitueix prova de la participació o rebut per part de l' Organitzador de cap
sol·licitud de participació.
13.- Les persones guanyadores seran seleccionades mitjançant el mètode de sorteig aleatori entre totes les fotografies que
s’hagin rebut, que hagin estat degudament etiquetades i amb els hastags proposats per la promoció.
14.- Una persona participant només podrà optar a un únic premi.
15.- Els premis consisteixen en: 10 lots de productes facilitats per l’empresa Veritas; 10 maletes tipus trolley facilitades per
l’empresa Fraikin; 10 davantals de cuina facilitats per l’empresa Companyia d’Uniformes.
16.- En total, hi haurà 30 persones participants guanyadores, cadascuna premiada amb un únic premi dels esmentats en el
punt 12 d’aquestes Bases. El premi obtingut no es podrà canviar per cap altre dels que formen part de la promoció, ni per
qualsevol altre equivalent econòmicament ni per la quantitat equivalent en metàl·lic. En participar a la Promoció, les
persones participants accepten que el premi s'atorga "tal qual".
17.- Les persones guanyadores seran notificades a través d’un mitjà electrònic (correu electrònic, missatge SMS, missatge de
WhatsApp, o qualsevol anàleg).

18.- Les persones guanyadors hauran de notificar l’acceptació explícita d’un dels possibles premis. L’Organitzador podrà
sol·licitar més informació a la persona guanyadora per confirmar la seva identitat.
19.- Les persones guanyadores són responsables de proporcionar la informació de contacte completa i precisa a
l'Organitzador, i l'Organitzador, quedarà eximit de responsabilitat quan la persona guanyadora no hagi pogut rebre el
premia causa de que va proporcionar informació de contacte incorrecta o incompleta.
20.- Les persones participants es comprometen: a) les imatges facilitades per participar no són difamatòries o calumnioses i
que no infringeixen els drets de tercers; b) hi ha acords que entrin en col·lisió i que puguin restringir l'ús d'aquestes
imatges o altres presentacions; c) tenen el consentiment per utilitzar qualsevol imatge de tercers en la participació i s'ha
renunciat als drets a aquest efecte per a aquest ús; d) Si la imatge d'un tercer és d'una persona menor de 18 anys, s'ha de
proporcionar el consentiment dels pares o tutors; e) el participant presentarà evidència de qualsevol consentiment o
autorització requerida a sol·licitud de l'Organització, o correrà el risc de ser desqualificat per ingressar a la Promoció.17.21.- El lliurament del premi tindrà lloc en un període màxim de trenta dies des de la finalització de la promoció, prevista per
al dia 8 de gener de 2021. L’Organitzador es reserva el dret a modificar aquesta data en funció de qualsevol imprevist de
les condicions generals causades per la pandèmia de la covid-19, i en funció d’allò que disposin les autoritats
governamentals al respecte.
22.- La mecànica de lliurament del premi, el dia, hora i lloc del mateix seran comunicats oportunament a les persones
guanyadores, i amb la suficient antel·lació (una setmana), sempre en funció de les condicions generals causades per la
pandèmia de la covid-19 i en funció d’allò que disposin les autoritats governamentals al respecte.
23.- En el cas que per recollir el premi calgui desplaçar-se per part de la persona guanyadora, el premi no inclou assegurança
de viatge, el cost de el viatge cap i des del lloc de l'esdeveniment de lliurament del premi, menjars i begudes, despeses,
impostos o despeses personals.
24.- En l’hipotètic cas que el premi es lliuri al domicili de la persona guanyadora per part d’un tercer, o bé a les oficines
d’aquest tercer, l’Organitzador ni cap des empreses que donen suport a la promoció, es fan responsables del possible
deteriorament o pèrdua que pugui patir el premi durant el transport.
25.- En cas de que la persona guanyadora no pugui recollir el premi el dia i hora convocada, l’Organització es reserva el dret
de donar desert el premi o bé d’enviar-lo al domicili del premiat de forma que les despeses del transport vagin al seu
carrec.
26.- Les persones guanyadores accepten que l’Organitzador pot usar el seu nom, imatge i ciutat per anunciar el(s)
guanyador(s) d'aquesta promoció i per a qualsevol altre propòsit promocional raonable i sense contraprestació o
pagament. En aquest sentit, els participants acorden col·laborar plenament amb l’Organitzador en el desenvolupament
d'aquestes activitats promocionals.
27.- L’Organitzador demanarà i tractarà els noms dels participants i altres dades personals derivats de la participació en la
promoció, que s'utilitzaran d'acord amb la legislació en matèria de privacitat i protecció de dades personals vigent en
cada moment. L’Organitzador no facilitarà les dades obtingudes per part de les persones guanyadores a cap altra entitat
que sigui el propi Organitzador o les empreses que han col·laborat en la promoció o a qualsevol altra tercer necessari per
la Promoció.
28.- L’Organitzador es reserva el dret d'anul·lar, cancel·lar, suspendre o modificar la Promoció quan sigui necessari en funció
de qualsevol esdeveniment futur, de les condicions generals causades per la pandèmia de la covid-19 i en funció d’allò
que disposin les autoritats governamentals al respecte.
29.- L’Organitzador disposa que front a qualsevol conflicte, disputa o reclamació que pugui sorgir en el transcurs de la
Promoció, serà el vigent President de l’entitat NEEC (Nous Emprenedors i Empresaris de Catalunya) qui actuarà de jutge,
àrbitre o mediador; a falta d’aquest, actuaran en el seu nom i fent la mateixa funció, el Secretari o el Tresorer de l’entitat.
30.- La participació en aquesta promoció pressupos al’acceptació de tots i cadascun els punts anteriors d’aquestes Bases.

