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Bases campanya nadal CCS 2021 

Un Nadal dolç 
1. La campanya comença el dia 1 de desembre de 2021 i finalitza el dia 7 de gener 

de 2022. 

2. Per a participar a la campanya, cal emplenar el passaport del nadal CCS i així 

poder entrar en el sorteig d’un total de 5000€ repartits en 9 premis:  

➔ 3 premis de 1000 euros 

➔ 2 premis de 500 euros 

➔ 4 premis de 250 euros 

3. Es podran aconseguir els passaports als comerços associats a Cerdanyola 

Comerç i Serveis per qualsevol compra. 

4. Els passaports s’han d’emplenar amb 10 segells de 10 establiments diferents. 

5. Per aconseguir un segell només caldrà fer una  compra a un establiment associat 

a CCS. 

6. Cada establiment determinarà l'import mínim de compra per aconseguir un segell. 

7. Els segells seran els propis dels comerços CCS. 

8. També es podran aconseguir segells per emplenar el passaport als tallers de  CCS 

el diumenge 12 de desembre al Taller de piruletes de xocolata Little Xef, d’11 a 

13h; El dijous 23 a la Plaça Constitució, al taller d’elaboració de dolços amb 

Susana Sánchez, de les 11:30 fins les 13h. 

9. Es poden emplenar tants passaports com es vulgui, però tots ells han de complir 

les condicions ja esmentades. 

10. Els premis en cap cas es bescanviaran per diners en efectiu ni es tornarà canvi 

en cas de no arribar a l’import del val que presenti la persona guanyadora. 

11. És imprescindible emplenar les dades de contacte del passaport així com signar-

lo. En cas que aquestes dades no estiguin, el targetó es declararà nul. 

12. Els passaports  degudament emplenats es podran dipositar a les urnes que es 

troben a: 

a. Estanc Canaletes: Avda. Canaletes 15 

b. Nens i nenes: Sant Martí 93 

c. Perruqueria Carmen i Ramón: Sant Ramón 186 

d. Opticàlia Florit: Avda. Catalunya 58 

e. Xavi Marín Fotografia: Sant Casimir 25 

f. Bolsos Gasol: Av. Primavera 15 

13. El sorteig i el lliurament del premi tindrà lloc el dia 08 de gener de 2022 a les 18h 

en un acte festiu familiar a l’Ateneu de Cerdanyola del Vallès. 

14. Per a poder accedir a l’acte del dia 08 de gener, caldrà reserva prèvia d’entrada a 

https://reserves.cerdanyolacomercial.cat 

15. El nombre d’entrades a l’acte estarà limitat a la normativa vigent en aquell moment. 

16. L’entrada a l’Ateneu estarà condicionada segons la normativa vigent en matèria 

de salut sobre la COVID. 
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17. NO és condició indispensable estar present al sorteig per a guanyar algun dels 

premis. 

18. En cas que les persones guanyadores no estiguin presents a l’Ateneu el dia 08 de 

gener, Cerdanyola Comerç i Serveis contactarà amb elles en les següents hores i 

concretaran el moment i el lloc de l’entrega del premi. 

19. Per a la recollida del premi serà imprescindible presentar-se amb el DNI. 

20. Els titulars dels establiments que participen a la campanya NO poden emplenar 

passaports  amb el seu nom. Si s’extreu com a passaport  guanyador un amb el 

nom d’un titular d’establiment CCS es declararà nul.  

21. Les persones guanyadores disposaran fins el 31 de gener per a bescanviar els 

seus premis als establiments associats. 

22. Els familiars de primer grau podran participar sempre que no tinguin un segell de 

l’establiment relacionat amb la família. 

23. Els establiments participants han de ser membres actius  de la CCS. 

24. Les bases del joc es poden consultar a tots els establiments participants i a la web 

de CCS, www.cerdanyolacomercial.cat. 

25. Les dades dels passaports s’han d’escriure clarament per tal de facilitar la 

identificació. Si les dades dels targetons no s’entenen, Cerdanyola Comerç i 

Serveis podrà decidir seleccionar un altre passaport . 

26. Si la persona guanyadora és menor d’edat, haurà d’anar acompanyat d’un tutor/a 

i s’haurà de signar la documentació pels drets d’imatge i difusió de dades. 

27. Les persones guanyadores en comprometen a participar en les activitats de 

promoció que consideri Cerdanyola Comerç i Serveis (fotografies, entrevistes als 

mitjans de comunicació, web, etc.) i cedeixen els seus drets d’imatge per a 

aquesta campanya a Cerdanyola Comerç i Serveis. 

28. La persona guanyadora es compromet per escrit a enviar un mínim de tres 

fotografies en diferents establiments on bescanviarà el seu premi com a promoció 

de la campanya. 

29. L’acceptació de tots els punts descrits en aquestes bases es indispensable per tal 

de poder participar i entrar en el sorteig del premi de la campanya. 

30. La Junta de Cerdanyola Comerç i Serveis resoldrà qualsevol cas no previst en 

aquestes bases. 

31. Els guanyadors dels premis han de distribuir l’import de la següent manera 

a. Guanyadors de 1.000€, han de fer una despesa mínima a 8 establiments de CCS 

b. Guanyadors de 500€, han de fer una despesa mínima a 6 establiments de CCS 

c. Guanyadors de 250€, han de fer una despesa mínima a 3 establiment de CCS 
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