Bases legals de concurs Andorra a Taula en Família 2020
Proposa el teu menú

Dijous 29 octubre de 2020

1. Associació Organitzadora
Unió Hotelera d’Andorra, amb domicili a Antic Carrer Major, 18 AD500 Andorra la
Vella, organitza el següent concurs per sortejar un menú individual a través del seu
perfil a Instagram.

2. Dates de començament i acabament de la promoció
La data d'inici de la promoció serà el dilluns 9 de novembre des del moment en què
es publiqui el post de la promoció i finalitzarà el diumenge 15 de novembre a les
23:59h.

3. Mecànica de la promoció i requisits de participació
La mecànica de la promoció consisteix en:
a) UNIÓ HOTELERA publicarà un post promocionat que es visualitzarà en el perfil
d'Instagram d’Andorra a Taula en el qual convidarà a membres de les xarxes socials
a seguir el perfil de la marca en aquesta xarxa social.
b) Per a participar-hi, es convidarà a seguir el perfil d’Instagram d’Andorra a Taula, i
deixar un comentari en la publicació proposant un menú de 1r plat, 2n plat i postres.
Afegir l’etiqueta del Andorra a Taula.
c) Les presents Bases Legals de la promoció es publicaran a través d'un link a la web
de la Unió Hotelera d’Andorra (www.uha.ad)
d) D'entre tots els participants al concurs, un jurant de la UHA designarà el menú més
simpàtic i apetitós com a guanyador del concurs, atorgant així el premi d’1 menú pel
Andorra a Taula en Família 2020. Podran participar en la promoció totes les persones
majors de 18 anys.

4. Data de designació del/la guanyadora.
L’elecció és realitzarà el diumenge 15 de novembre un cop finalitzat el termini
(23h59), fent-se pública al dia següent.

5. Notificació als guanyadors
La identitat del guanyador/a es notificarà mitjançant missatge privat a través
d’Instagram. Un cop realitzada la notificació, el guanyador s'haurà de posar en
contacte amb l'organitzador en un termini de 72 hores i haurà de facilitar la següent
informació, amb la finalitat de poder gestionar l'entrega del premi: nom, cognoms i
número de telèfon. Si el guanyador no ha contactat amb la Unió Hotelera d’Andorra
transcorregudes 72 hores, el premi quedarà desert.

6. Post o comentaris
La Unió Hotelera d’Andorra es reserva el dret de desqualificar aquelles participacions
fraudulentes o el contingut de les quals es consideri inadequat, ofensiu, injuriós o
discriminatori o que pogués vulnerar drets de tercers.

7. Modificació de la Promoció i de les bases
La Unió Hotelera d’Andorra es reserva el dret de perllongar, modificar, retallar o
anul·lar la Promoció en cas de força major, que fes impossible seguir amb la mateixa
conformi a les disposicions d'aquestes bases. Eventualment, algunes modificacions
podran ser publicades durant la Promoció i aquestes seran considerades com a
annexos a les Bases i part integrant de les mateixes. En cap cas La Unió Hotelera
d’Andorra podrà ser considerada responsable en cas que a la Promoció hagués de ser
retardada, modificada, escurçada o anul·lada si les circumstàncies ho justifiquen i
sempre que no s'haguessin perjudicat els drets adquirits pels participants.

8. Límits
El premi objecte de la present Promoció, en cap cas podrà ser objecte de canvi,
alteració o compensació a petició del guanyador/a. El premi és estrictament personal
i no podrà ser cedit, ni recollit, ni reemborsat en part o totalment o intercanviat per
altres articles o serveis. La renúncia al premi no donarà cap dret d'indemnització o
compensació. La Unió Hotelera d’Andorra no es responsabilitza davant possibles
reclamacions relacionades amb el gaudi del premi, ni de les possibles expectatives
que es tinguin sobre el mateix.

9. Contacte i reclamacions
Els participants podran contactar amb La Unió Hotelera d’Andorra a través dels seus
perfils a les xarxes socials o per correu electrònic amb qualsevol dubte o reclamació.

10. Acceptació de les bases
Els participants accepten aquestes bases legals pel fet de participar en la Promoció.
En compliment de l’art. 13 de la Llei 15/2003, tots els participants han estat
informats:
· Que les dades personals cedides pels guanyadors s’incorporaran al fitxer denominat
“guanyadors2020” el responsable del qual és la Unió Hotelera d’Andorra i seran
tractades amb la finalitat prevista en dit fitxer i protegides amb els mecanismes que
la Llei preveu.
· Que l’interessat podrà exercir els seus drets d’accés, supressió i oposició davant el
responsable del fitxer.
· Que el responsable del tractament del fitxer serà la Unió Hotelera d’Andorra.
· Que les dades es conservaran fins que s’acabi la present edició de l’Andorra a Taula
en Família 2020.

