
 

 

   BASES SORTEO “DIA DO NAI 2016” 01 DE MAIO. 

1.- EMPRESA ORGANIZADORA: 

Es campaña está organizada pola Asociación de Empresarios de Riveira, con domicilio social en 

Ribeira, Rúa Rosalía de castro, nº 13 e con CIF G-15045594. 

2.- AMBITO TERRITORIAL DA PROMOCION: 

O ámbito territorial no que desenvolverase esta campaña é local, na cidade de Ribeira. 

3.-OBXETO, DURACION E PARTICIPACIÓN 

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

tendas que pertencen ó centro comercial aberto VIAMARE CCA. Os participantes neste sorteo 

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

algunha.  

A promoción realizarase entre as compras feitas desde o día 19 ó 31 de abril de 2016. A forma 

de participar será mercando nas tendas pertencentes a Viamare CCA. Os comerciantes 

daranlle unha rifa por compra, e os clientes deberán cubrir a papeleta con nome e apelidos e 

un teléfono de contacto e depositarana nunha urna habilitada en cada comercio. 

4.-PREMIOS 

Haberá catro premios de 50€ en vales de compra para gastar nos comercios de Viamare. Cada 

premio constará de 5 vales de compra de 10€.  Os premiados, como mínimo terán que gastar 

10€ nun establecemento e como máximo os 50€. Estos vales caducan 30 de xuño de 2016. 

5.- O SORTEO: 

O sorteo realizarase o 03 de maio ás 13.00 h. no local da Asociación de Empresarios de Riveira, 

na rúa Rosalía de Castro, nº 13 de Ribeira. O sorteo será público.  

Recolleranse toda-las papeletas gardadas  en cada comercio e depositaranse todas nunha urna 

habilitada para o sorteo no local da Asociación de Empresarios de Riveira. No momento do  

sorteo extraeranse unha papeleta premiada e unha suplente para cada premio. 

6.- COMUNICACIÓN OS GAÑADORES: 

Comunicaráselle o premio ós gañadores ó  teléfono que figure na papeleta gañadora, 

intentando localizalos chamando varias veces durante dous días despois do sorteo. Si non se 

poidera contactar durante este tempo pasaríase a chamar ó suplente. 

O premio teñen que aceptalo no momento que sean localizados. A entrega do premio será no 

local da Asociación de Empresarios de Riveira no plazo de cinco días. 

 



 

Se o gañador é un menor de idade na entrega de premios deberán ir acompañado do seu 

pai/nai ou titor legal. 

7.-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 poderán 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. 

A Asociación de Empresarios de Riveira resérvase o dereito exclusivo de modificar, reemplazar, 

complementar e/ou rectificar as presentes bases, que serán publicadas, comunicando a 

modificación das á Direccion Xeral de Emergencias e Interior. 

Estas bases estarán expostas na paxina web www.empresariosriveira.com e no tablón de 

anuncios no local da Asociación de empresarios de Riveira. 


