
                                                          

 

                                              NORMATIVA SORTEIG DEL SOC I      

 

 

 

1- Aquest sorteig esta organitzat per la PENYA BLAUGRANA de SANT CUGAT del VALLES , 

endavant PBSTC , amb seu social al carrer Sant Domènec, 15 de Sant Cugat del Valles-08172. 

2- Participen en el mateix tots els socis de la PBSTC al corrent de pagament. 

3- El concurs es realitzarà en combinació amb els tres ( 3 ) darreres xifres del numero premiat a 

l’Once, en el sorteig que es celebri al darrer divendres de cada mes, els números han de coincidir amb 

els mateix ordre del número premiat   

                    Exemple : nº premiat de l’ONCE 33950 

                   encara no hem arribat als 960 socis , per tant el soci premiat es al 50 

                  aquesta normativa se actualitzarà segon es modifiqui el numero de socis 

4- La PBSTC es posarà en contacte amb la/el  guanyadora/or del sorteig mitjançant trucada telefònica 

o correu electrònic si la/el  guanyadora/or el te o qualsevol mitja de comunicació actual. 

5- Un cop efectuada i validada l’anterior comunicació , el guanyadora/or tindrà quinze (15) dies per 

passar a recollir el premi , per la seu de la PBSTC , si un cop transcorregut aquest termini , no s’ha 

vingut a recollir , s’entendrà que renuncia al mateix i es procedirà a declarar-lo desert. 

6- No es permet bescanviar-lo , ni el reemborsament del premi en metàl·lic . 

7- Una vegada lliurat el premi , el guanyador accepta mantenir indemne a la PBSTC davant 

qualsevol qüestió relativa al premi. 

8- La PBSTC es reserva el dret a substituir els premis per d’altres de característiques similars. 

9- Els afavorits accepten que el seu noms siguin publicats al mitjans que la entitat consideri 

convenient per la seva publicitat. 

10- La PBSTC es reserva la facultat de modificar les bases en qualsevol moment. 

11- Qualsevol cas no previst serà resolt per la junta directiva de la PBSTC , i el seu veredicte serà  

       inapel·lable      
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