
 

   BASES SORTEO “TENDAS Á RÚA” 09/07/2016 

 

1.-OBXETO E PARTICIPACIÓN 

VIAMARE CCA de Riveira pon en marcha un sorteo dirixido a todolos clientes que merquen o 

09/07 nas tendas que participan no evento “Tendas á rúa”. Os participantes neste sorteo 

deben ser maiores de idade, sendo a súa participación gratuita e sen contraprestación 

algunha.  

2.-DURACION E ÁMBITO 

A promoción realizarase o día 09/07/16. A forma de participar será mercando nas tendas que 

se encontran na praza do Concello. Os comerciantes daranlle unha rifa por compra.  

O sorteo realizarase ás 21.30 h. na praza do Concello, será público e farase nun lugar visible. 

Para o sorteo extraerase unha rifa dunha urna e leerase o o número gañador a viva voz. O 

gañador debe identificarse e ter no seu poder a rifa “xemelga” que entregará para a súa 

comprobación. 

O gañador debe estar presente no momento do sorteo. No caso de que ó anunciar o número 

da rifa gañadora ningún cliente reclame o premio, volverase a sacar outra papeleta da urna, e 

así sucesivamente ata conseguir un gañador presente. 

Esta mecánica pode ser modificada a criterio da Directiva a AER en calquer momento. 

3.-PREMIO 

O premios serán dous vales de compra por importe de 50€ cada un. 

4.-ACEPTACIÓN 

A participación no sorteo conleva a expresa aceptación e sometimento ás Bases do mesmo, así 

como a autorización para publicar o nome dos gañadores na páxina web da AER, redes sociais, 

e medios de prensa escrita local, nacional e internacional sin que elo conleve compensación 

económica algunha a favor dos agraciados. 

Non obstante ó anterior, os interesados podrán en calquera momento, exercitar os dereitos de 

acceso, rectificación, oposición e no seu caso, cancelación, previstos na LO 15/1999 do 13 de 

decembro, de Protección de Datos de carácter persoal, mediante comunicación escrita, cos 

seus datos, dirixida a Asociación de Empresarios de Riveira, Rosalía de Castro, 13 15960 

Riveira. 

AER resérvase o dereito exclusivo de modificar, reemplazar, complementar e/ou rectificar as 

presentes bases, que serán publicadas.  


