
Bases del sorteig organitzat en motiu a la Fira al Parc-2020  
 

 
1. Objecte del sorteig 

Carles Molist Sellabona, en endavant Carles Molist Sellabona, amb domicili 
social al Carrer Manlleu, 19 08500 de Vic i amb NIF 33937488E, l’objecte de la 
qual és prestar serveis d’assessorament i venda de productes de vestir, 
complements, sabates, productes de la llar i altres sota la marca comercial 
Casablanca 1921.  

Carles Molist Sellabona, a través dels seus canals de comunicació, que 
inclouen la pàgina web Casablanca.cat i al perfil d’Instagram, en motiu a la Fira 
al Parc 2020 – Moda, organitzada per VicFires i amb la finalitat de donar a 
conèixer la marca a nivell digital, organitza el següent sorteig per a tots els 
usuaris que vulguin participar.  

Pot participar en aquest sorteig qualsevol persona major de 18 anys.  

El premi consistirà en el següent:  

Roba etc 

En cap cas, el premi es pot bescanviar per diners, ni poden ser cedits a terceres 
persones. Així mateix, en cap cas els premis podran ser objecte de canvi, 
alteració o compensació.  

 
2. Àmbit temporal  

El termini de participació serà des del dia 26 de setembre de 2020 de les 9 
hores del matí, fins a les a les 8 hores del vespre del dia 27 de setembre de 
2020.  

3. Destinataris 

El present sorteig està dirigit a qualsevol usuari major de 18 anys.  

Per participar en el sorteig els usuaris hauran d’inscriure’s amb el nom, 
cognom, la seva adreça de correu electrònic, data de naixament, i acceptar la 
Política de Protecció de Dades i les bases legals del sorteig. A més hauran de 
seguir el perfil de Instagram de Casablanca 1921 
(www.instagram.com/casablanca1921) com a mínim fins al moment de la 
realització del sorteig. 

Els usuaris que participin al concurs accepten rebre informació dels serveis i 
ofertes que porta a terme Casablanca 1921 a través del seu butlletí electrònic.  

 



 
4. Mecànica del sorteig 

El sorteig es durà a terme a través del portal Easypromos mitjançant la selecció 
aleatòria.  

Només es pot participar una vegada.  

Cada participant garanteix i es fa responsable de la veracitat i titularitat de les 
dades subministrades responent de qualsevol reclamació que es rebi en 
aquest sentit.  

 
5. Notificació a les persones guanyadors 

El resultat del sorteig i, per tant, el nom de la persona guanyadora, es penjarà 
el mateix dia, 27 de setembre, a partir de les 8h del vespre al perfil d’Instagram 
de Casablanca 1921. 

Igualment, el guanyador del sorteig rebrà un correu electrònic informant-lo.  

Si el guanyador incompleix les clàusules o terminis previstos en aquestes 
bases del sorteig no resultarà̀ premiat. En aquest cas es realitzarà de nou el 
sorteig per a premiar a un candidat legítim.  

Carles Molist Sellabona estarà̀ legitimat en tot moment a retirar de la 
participació́ en el sorteig a les persones usuàries que utilitzin mecanismes de 
participació́ contraris a la legalitat.  

6. Limitacions del sorteig 
 
Carles Molist Sellabona no es responsabilitza que per qualsevol causa, s’anul·li 
o es posposi qualsevol de les activitats anteriorment mencionades, ni dels 
incidents o prejudicis que puguin produir-se en el desenvolupament del sorteig 
o de les activitats i que siguin imputables a terceres entitats que la gestionin.  

Carles Molist Sellabona no es fa responsable de les incidències i successos de 
tot ordre, que siguin provocades per una avaria en el programa informàtic degut 
a un cas fortuït o de força major; ni tampoc de les incidències que tinguin el 
seu origen en supòsits de força major derivats de causes tals com una averia 
en la xarxa telefònica, informàtica, elèctrica o provocades per agents externs 
naturals (atmosfèrics, climatològics, o bé per un deficient funcionament de les 
companyies subministradores dels mencionats serveis).  

Carles Molist Sellabona es reserva el dret de modificar, si fos precís, les 
condicions d’aquest sorteig per d’altres similars, donant-li a la modificació el 
mateix grau de publicitat que a la present. Si per causes majors fos necessari 
ajornar o anul·lar el sorteig, es farà constar en les mateixes bases.  



Carles Molist Sellabona garanteix que el sorteig es fa en igualtat d’oportunitats 
entre els diferents participants. Per això, qualsevol ús abusiu o fraudulent 
d’aquestes bases dóna lloc a la desqualificació del participant en el joc.  

 
7. Cessió de dades dels guanyadors 

 
Les persones guanyadores autoritzen a Carles Molist Sellabona a què aquest 
publiqui al seu perfil de xarxes socials on consti el seu nom, cognoms i nom 
d’usuari, si s’escau, per tal de fer públic el guanyador del sorteig.  
 
 

8. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació́ al present sorteig implica l’acceptació de les seves bases 
reguladores i del criteri de Carles Molist Sellabona en quant a la resolució de 
qualsevol qüestió derivada de la mateixa. Així mateix, l’acceptació a rebre 
informació dels serveis de Casablanca 1921 a través del seu butlletí electrònic.  

 

Per qualsevol dubte que es tingui o per poder apel·lar a alguna acció de Carles Molist 
Sellabona, es pot contactar enviant un correu electrònic a la següent direcció 
info@casablanca.cat. 

 


