
BASES DEL CONCURS ABONATS 2021 QUE LA SOCIETAT FC ANDORRA SAOE
REALITZARÀ A LES XARXES SOCIALS

1. La societat mercantil, FC Andorra- SAOE, amb domicili social a Carrer Pau
Casal 6 2n 2ª, amb NRT A-713653-Z té previst organitzar un concurs durant
l’any 2021, a les xarxes socials, i que seguidament es relacionen:

(i) Sorteig RESTAURANT (a determinar) En (a determinar) s’adjudicarà
un menú per a sis persones al restaurant (a determinar) per un valor
de 40€ euros per persona.

2. El concurs estarà actiu des del 16 d’agost fins el 20 de setembre de 2021. El
sorteig s'efectuarà el dia 21 de setembre de 2021.

3. Per a poder optar als premis caldrà fer-se abonat o simpatitzant del FC Andorra
. El guanyador del sorteig s’escollirà a l’atzar entre tots els integrants de la base
de dades d’abonats del club.

4. Al sorteig només podran participar els abonats del FC Andorra que siguin
majors d’edat.

5. El guanyador del sorteig s’escollirà a l’atzar entre tots els participants fent ús
de la plataforma Easypromos, la qual emet un certificat de validesa de cada
sorteig. Es comprovarà estrictament que el guanyador ha seguit els passos
anteriorment indicades(punt 2). El nom del guanyador es publicarà a les xarxes
socials.

6. El valor total dels sorteig és de 300€.

7. La simple participació en el concurs implica l'acceptació de les presents bases,
de manera que la manifestació en el sentit de la no acceptació de la totalitat o
part de les mateixes implicarà l'exclusió del participant i com a conseqüència
d'això, la societat FC Andorra SAOE, quedarà alliberada del compliment de
l'obligació contreta amb aquest participant.

8. Cap de les xarxes social utilitzades no patrocina, avala ni administra de cap
manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L'usuari es desvincula
totalment d’ aquesta xarxa i és conscient que està proporcionant la seva
informació la societat FC Andorra, SAOE i no a cap xarxa social. La informació
que proporcioni s'utilitzarà per gestionar la participació del concursant i per
comunicar-li el premi.

9. Per qualsevol qüestió FC Andorra SAOE, així com els participants, es sotmeten
als Furs i Tribunals andorrans.

Andorra la Vella, a 16 d’agost de 2021.


