
 
 

BASES DO SORTEO 
 

1ª.- A asociación de Comerciantes e Profesionais Noia Histórica, con CIF G-
15.871.189, promove e organiza esta campaña de Nadal. 
 
2ª.- A campaña, de ámbito local, desenvolverase entre o venres 9 de decembro 
de 2016 e o xoves 5 de xaneiro de 2017 e sortearanse 4.000 € en vales de 
compra (20 premios de 200 €). 
 
3ª.- Para participar no sorteo os clientes deberán mercar nos establecementos 
adheridos á campaña durante as datas da promoción. Por cada 10 € de 
compra recibirán unha rifa cun número exclusivo de participación que deberán 
presentar para recoller o premio.  
 
4ª.- O SORTEO será público e celebrarase o 11 de xaneiro de 2017, ás 21 
horas, no Coliseo Noela polo sistema de extracción aleatoria.  
 
Extraeranse 20 matrices numeradas que corresponderán aos 20 premios, a 
continuación extraeranse 5 números suplentes. Noia Histórica fará públicos os 
números a través dos establecementos, a páxina web e redes sociais.  
 
Establécese un prazo de 7 días, ata o 18 de xaneiro as 20 horas, para que 
os posuidores das rifas premiadas e das rifas suplentes se presenten na 
sede de Noia Histórica, rúa do Curro 31 - 2º andar. Os titulares de boletos 
premiados que non se presenten antes desa data perderán o dereito a 
reclamar o premio sendo adxudicado aos suplentes correspondentes por orde 
de extracción. 
 
5ª.- A organización establecerá unha data para a entrega de premio. Se algún 
agraciado é menor de idade éste virá acompañado a recollelo polo seu titor 
legal. Os vales de compra serán válidos para canxear nas tendas adheridas á 
campaña ata o 31 de marzo de 2017. 
 
6ª.- A participación no sorteo supón a aceptación plena das bases, así como a 
autorización á organización para a utilización dos datos e imaxe dos gañadores 
para os fins publicitarios da campaña. Os datos persoais dos gañadores forman 
parte dun ficheiro propiedade de Noia Histórica xestionado debidamente 
conforme á Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro. 
 
7ª.- A organización resérvase o dereito a modificar total ou parcialmente as 
presentes bases, por causa de forza maior, sen incorrer en ningún tipo de 
responsabilidade. 
 


