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SORTEIG MÚTUACAT
BASE 1ª: EMPRESA ORGANITZADORA
Aquest sorteig està organitzat per MÚTUA MANRESANA, MUTUALITAT DE PREVISIÓ
SOCIAL (en endavant, Mútuacat), amb domicili social al Mossèn Serapi Farré, 39-41 baixos ,
08242 Manresa, Barcelona amb CIF V08276545, organitza el sorteig “Sorteig trimestral d’una
revisió mèdica - FCA” que es desenvoluparà d’acord amb el que s’estableix en les presents
bases legals.
El registre en el sorteig suposa l'acceptació expressa de les presents bases i el coneixement de
la mecànica del sorteig.

BASE 2ª: OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte establir les condicions en què Mútuacat sortejarà una Revisió
Mèdica Esportiva de tipus II (a les instal·lacions escollides per Mútuacat), entre totes aquelles
persones que emplenin el formulari que trobaran al web www.mutuacat.cat/lp-fcatletisme/,
autoritzant a l’entitat a desenvolupar accions comercials i/o publicitàries (per mitjà de correu
postal, telèfon, SMS, correu electrònic o qualsevol altre mitjà equivalent), i per a l’oferta i
contractació amb el client dels productes i serveis de Mútuacat.

BASE 3ª: CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Podran participar totes aquelles persones físiques que compleixin els següents requisits:
• Aquest sorteig està dirigit a persones físiques majors de 18 anys i que actuïn en nom seu.
• Residir a Catalunya i trobar-se físicament durant el desenvolupament del sorteig en aquest
territori. En consideració a això, només podran participar els que compleixin amb totes les
condicions descrites durant tot el període de durada del sorteig i que hagin emplenat
correctament els camps del formulari de contacte.
• Independentment de qualsevol de les vies utilitzades per inscriure’s en el sorteig, només es
permetrà una única inscripció per persona.
• No seran admesos aquells emplenats i rebuts fora del període de participació, els que resultin
il·legibles, erronis, incomplets, fotocopiats, els que infringeixin aquestes bases i quan hi hagi
més d’un formulari per persona.
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BASE 4ª: TERMINI DE PARTICIPACIÓ
El present sorteig tindrà lloc durant el transcurs de l’any 2018, i de manera trimestral, deixant
entendre doncs que hi haurà 4 sorteigs en total i que cada participant només podrà participar
en un sorteig.
Així doncs els terminis de participació seran:
•

Del 1 de gener de 2018 fins el 31 de març de 2018. Sorteig del premi el dia 2 d’abril de
2016 a les 11:00h, entre les persones vàlidament inscrites fins a aquesta data.

•

Del 1 d’abril de 2018 fins al 30 de juny de 2018. Sorteig del premi el 2 de juliol de 2018 a
les 11:00h, entre les persones vàlidament inscrites fins a aquesta data, quedant excloses
els participants del sorteig anterior.

•

Del 1 de juliol de 2018 fins al 30 de setembre de 2018. Sorteig del premi el 1 d’octubre
de 2018 a les 11:00h, entre les persones vàlidament inscrites fins a aquesta data,
quedant excloses els participants del sorteig anterior.

•

Del 1 d’octubre de 2018 fins al 31 de desembre de 2018. Sorteig del premi el 2 de gener
de 2019 a les 11:00h, entre les persones vàlidament inscrites fins a aquesta data,
quedant excloses els participants del sorteig anterior.

BASE 5ª: PROCEDIMENT
Les dades recollides per internet es recullen en una base de dades enumerada, de manera
consecutiva i per ordre d'inscripció.
El dia del sorteig es determinarà el guanyador mitjançant un programa online i gratuït
(https://www.random.org/), que escull tres números a l'atzar entre el número total de persones
inscrites al formulari.
Un cop adjudicat el guanyador, es designaran, així́ mateix, dues reserves per si es donés el cas
de que la persona premiada no compleix els requisits d’aquestes bases per a l’obtenció́ del
premi. L’ordre de substitució dels reserves serà el mateix en el que aquests foren designats.
Mútuacat es reserva el dret de que el premi quedi desert, en cas que ni el participant gratificat
ni cap dels reserves compleixin els requisits citats en aquestes bases.

BASE 6ª: PREMI
• El concursant guanyador serà premiat amb una revisió mèdica esportiva de tipus II
• El premi, en cap cas, podrà ser canviat per efectiu, alterat, compensat per un altre o cedit a un
tercer, llevat que hi hagi un acord per escrit per Mútuacat.
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• En el cas que resulti impossible disposar del premi abans esmentat, aquest serà substituït per
un altre d’igual o major valor.

BASE 7ª: COMUNICACIÓ DEL PREMI, ACCEPTACIÓ I RECLAMACIÓ DEL PREMI
El nom del guanyador es farà públic mitjançant la pàgina web de Mútuacat i les xarxes socials
(Facebook, Twitter, etc). Prèviament es comunicarà a l’interessat mitjançant contacte telefònic o
telemàtic (via correu electrònic). El termini per a reclamar i rebre el premi finalitzarà al cap de
dos mesos de la data de celebració de cada sorteig. Transcorregut aquest termini, es
considerarà que el guanyador del sorteig renúncia al premi. L'acceptació del premi implica a
més a autoritzar a difondre pels mitjans que es consideri convenients el seu nom i cognoms
complets, fotografia o fotografies del lliurament del premi, i en general totes aquelles dades
que es puguin requerir amb l'objectiu de difondre el projecte i el sorteig als mitjans en la forma
que es tingui per convenient.

BASE 8a: PROTECCIÓ DE DADES
Amb les dades personals que ens faciliti, per participar en el SORTEIG, autoritza al fet que
s’incorporaran a un fitxer automatitzat denominat PROMOCIO de l’empresa MUTUA
MANRESANA, MPS. Tanmateix queda informat que, si ho desitja, pot exercir en qualsevol
moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, indicant-nos per escrit l’opció
escollida a MÚTUA MANRESANA, MPS, carrer Mossèn Serapi Farré, 39-41 baixos, 08242
MANRESA – BARCELONA (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades
de caràcter personal).
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