BASES DEL SORTEIG DE LA PANERA DE NADAL
DE LA SECCIÓ DE HOCKEY
1. Les butlletes es posen a la venda amb un preu de 3€.
Aquestes estaran a la venda fins al 30 de desembre de 2018,
el dia abans del sorteig
2. Se sorteja una gran panera que s’exposarà al Club. El
llistat dels regals es podrà consultar a la web.
3. Es posen a la venda 10.000 números, numerats del
0000 al 9.999
4. La butlleta guanyadora serà la que coincideixi amb les
quatre darreres xifres del primer premi de la Grossa de Cap
d’Any que es celebrarà el 31 de desembre de 2018. També es
publicarà a la web.
5. El guanyador/a haurà de posar-se en contacte amb el
Club
mitjançant
l’adreça
de
correu
electrònic
hockey@athc.cat o al telèfon 937 87 03 51.
6. El termini per a reclamar el premi finalitza a les 00.00h
del dia 14 de gener de 2019. En cas de no haver reclamat el
premi passada aquesta data, l’Atlètic el considerarà desert.

7. En cas que es consideri desert, a partir del 15 de gener i
fins al 31 de gener, s’habilitarà una urna a la recepció del
Club en la qual les persones que tinguin una o més butlletes,
podran dipositar-les, posant el seu nom i telèfon de contacte
a cadascuna d’elles.
8. A principis de febrer, es procedirà a un sorteig amb les
butlletes dipositades a l'urna en la que s’obtindrà una
butlleta guanyadora.
9. El Club es posarà en contacte amb el guanyador/a
mitjançant el telèfon de contacte.
10. La data de lliurament de la panera s’acordarà un cop
identificat el guanyador/a.
11. El premi no es podrà bescanviar en cap cas per diners en
efectiu, ni per cap altra forma de compensació econòmica.
12. La participació en aquest sorteig implica l’acceptació
d’aquestes bases.
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