
 

Bases del sorteig d’un vol d’anada i tornada per a 
dues persones “Festa Major de Vilobí d’Onyar 

2017”. 
 

L’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, estableix, mitjançant aquestes bases, els punts sobre 

els quals es regirà el sorteig d’un vol d’anada i tornada per a dues persones “Festa 

Major de Vilobí d’Onyar 2017”. 

Objecte 

El sorteig d’un vol d’anada i tornada per a dues persones “Festa Major de Vilobí 

d’Onyar 2017” consisteix en la realització d’un sorteig durant el pregó de la Festa 

Major 2017 de Vilobí d’Onyar. 

 

Durada del sorteig 

El sorteig tindrà lloc el divendres 8 de setembre durant el pregó de la Festa Major. 

 

Forma de participació 
Hi haurà una zona habilitada annexa a l’escenari on es durà a terme el pregó, on la 

gent que ho desitgi podrà adreçar-s’hi per tal d’aconseguir un tiquet amb un número 

que servirà pel posterior sorteig. Només es podrà tenir un número per persona. 

Premi 

S’estableix un únic premi consistent en un vol d’anada i tornada per a dues persones a 

una ciutat europea a escollir entre les 4 que ofereix l’Ajuntament, amb sortida i 

arribada des de l’Aeroport Girona-Costa Brava. 

La fotografia del guanyador reben el premi es publicarà al web i a la xarxa social 

facebook de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. L’entrega del premi tindrà lloc durant el 

pregó i just després de realitzar-se el sorteig. 

Condicions del premi 

- El premi és personal i intransferible a la persona que sigui posseïdora del tiquet 

amb el número guanyador. 

- Els dos passatgers hauran de ser majors de 18 anys. 

- El guanyador haurà d’estar present en el moment del sorteig. 

- La data de tornada haurà de ser com a màxim el 3 de desembre. El període no 

serà prorrogable. 

- El premi no serà bescanviable ni per l’import d’aquest en metàl·lic ni per cap 

altre. 



 

- El premi inclou únicament el vol d’anada i tornada amb les taxes 

aeroportuàries. No inclou per tant, despeses d’estància, facturació, etc. 

- En el premi inclou, per part de la direcció de l’Aeroport Girona-Costa Brava un 

tracte preferencial pels guanyadors, així com l’entrega d’un obsequi en el dia 

de tornada. 

- Els destins a escollir seran: París, Pisa (Florència), Frankfurt o Brussel·les. 

- Les gestions de chek-in i altres, excepte la de compra dels bitllets, aniran a 

càrrec del guanyador. 

- Per tal de que l’Ajuntament pugui realitzar les gestions de compra dels vols, el 

guanyador haurà de comunicar el destí i dates de viatge, com a mínim amb 15 

dies hàbils d’antelació. 

 

Condicions de participació 
El sorteig és obert a tothom major de 18 anys. 

No podran participar en el sorteig els membres de l’equip de govern ni cap familiar de 

1er grau d’aquests. 

 

Acceptació de les bases 

La participació en el sorteig suposa l’acceptació íntegra de totes les bases. 

Comitè organitzador  

La organització (Ajuntament de Vilobí d’Onyar), estarà facultat per poder resoldre totes 

les situacions que no estiguin incloses en les presents bases. 


