II CAMPANYA MUNICIPAL "TOT AL TEU POBLE"
De l’1 al 21 de desembre de 2017
BASES
La present campanya té com a principal objectiu la promoció del xicotet comerç a Almussafes, aprofitant
l’arribada de les Festes de Nadal i el fet que les compres són molt més massives en esta època de l’any.
Els comerços que opten per adherir-se a la campanya poden estar especialitzats en qualsevol sector
comercial.
Les compres efectuades de l’1 al 21 de desembre de 2017 als comerços adherits a la campanya
participaran en un sorteig.
L'ajuntament entregarà els tiquets de compra i les bases als comerços adherits.
Els comerços hauran d’habilitar una urna, caixa o element on els seus clients puguen dipositar els
tiquets.
Només podran participar persones físiques majors d’edat.
Per a participar, es dipositarà un tiquet de participació en una urna al comerç on s’haja realitzat la compra
o s’haja brindat el servei.
Els propietaris i empleats dels establiments no podran participar en el sorteig amb tiquets del seu propi
comerç.
Només s’acceptarà un tiquet per persona i dia en cada establiment comercial.
Els tiquets seran segellats per cada comerç per tal de certificar la seua validesa.
En finalitzar la campanya, es realitzarà el corresponent sorteig amb els tiquets de tots els comerços
participants.
Els comerços adherits a la campanya entregaran les urnes el dijous 21 de desembre al Centre Cultural.
L’Ajuntament no passarà a recollir cap urna. La responsabilitat de l’entrega és del comerciant.
El sorteig se celebrarà el divendres 22 de desembre a les 12.00 h. a la sala de plenaris de l’Ajuntament.
Els premis seran vals canviables en aquells comerços adherits a la campanya.
Premis: 10 premis per valor de 200 euros
10 premis per valor de 150 euros
15 premis per valor de 100 euros
Tan sols s’entregarà un premi per persona en cas de ser premiat més d’una vegada.
El període per a canviar els vals premiats s'encetarà el 26 de desembre de 2017 i finalitzarà el 5 de gener
de 2018.
Els premiats s’obliguen a gastar l’import exacte del val en els comerços adherits, per la qual cosa els
comerciants no tornaran en cap cas diners en efectiu als premiats.
Per a fer efectius els vals premiats, els comerços els remetran a l’Ajuntament junt amb la factura pel seu
import exacte a partir de l'1 de gener i fins el 31 de març de 2018.
Les presents bases han d’estar exposades en cada comerç participant.
L’Ajuntament es reserva el dret d’interpretació d’estes bases.

