
  
 

 

BASES DEL SORTEIG “Ordino, Paradís de Cims” 

 

1. EMPRESA ORGANITZADORA DEL SORTEIG 

L’entitat que organitza el sorteig és el Comú d’Ordino , departament de Turisme, amb  
l’adreça següent 

 Departament de Turisme del Comú d’Ordino 

Casa de la Muntanya 

 C/ Major d’Ordino nº20 

AD300 Ordino 

2. FINALITAT DEL SORTEIG 

L’objectiu és la promoció d’Ordino com a destí turístic pel mes de setembre via 
Instagram. 

Paral·lelament es promocionen els establiments de la parroquia que volen participar i 
les seves activitats.  

3. APROVACIÓ DEL SORTEIG 
Aquest sorteig ha estat aprovat pel Consell Regulador Andorrà del Joc. 
 

4. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La participació determina l’acceptació de les bases.  
 

5. PERIODE DE DURACIÓ 
El sorteig començara el 12 d’agost i finalitzarà el 31 d’agost de 2020. 
 

6. MECÀNICA DEL SORTEIG 

Els participants, mitjançant Instagram, hauran de: 

1) Fer-se seguidors de la pàgina d’Instagram de l’Ordinoesviu (pàgina oficial del Comú 
d’Ordino) 

2) Mencionar en aquest post amb qui voldrien venir a Ordino i compartir 
l’experiència de volar a més de 100 metres del terra en 16 tirolines diferents.   

El dia 1 de setembre l’organització procedirà a introduir tots els participants, en un 
programa de sorteig que automaticament procedirà a donar els dos guanyador del 
premi.  

La participació de menors de 18 anys està prohibida.  

 

 



  
 

 
7. PREMIS 

Primer premi:  

Entrada al Tirolina Park per a dues persones i allotjament en habitació doble en règim 
de AD per una nit als Aprtaments La Neu de Llorts a Ordino durant el mes de setembre 
de 2020. Caldrà fer reserva prèvia. 

Segon premi: 

Entrada al Tirolina Park per a dues persones i allotjament en habitació doble en règim 
de AD per una nit a l’Hotel Coma d’Ordino durant el mes de setembre de 2020. Caldrà 
fer reserva prèvia. 

 

8. ENTREGA DEL PREMI 
Els premis es lliuraran als guanyadors en forma de bono turístic via correu electrònic o 
presencial a l’oficina de turisme d’Ordino. Els guanyadors hauran de gestionar les 
reserves de l’activitat i de l’allotjament directament amb les empreses; Apartamants La 
Neu, Hotel Coma i Experiència en Muntanya. 
 

9. COMUNICACIÓ DEL GUANYADOR 
Els noms dels guanyadors del premi seran publicats a Instagram de l’Ordinoesviu el dia 
2 de setembre. 
 Els guanyadors en acceptar el premi autoritzen al Comú d’Ordino a reproduir, utilitzar i 
difondre els seus noms, cognoms, imatge i veu en qualsevol activitat publicitària o 
promocional que estigui relacionada amb aquest sorteig en qualsevol mitjà de 
comunicació. Aquestes activitats no representaran dret de remuneració ni benefici.  
El guanyador no podrà donar ni vendre el premi, és personal i intransferible.  

 

10. CADUCITAT DEL PREMI 
El premi és per gaudir-lo durant el mes de setembre de 2020 
 

11. POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 
De conformitat amb la llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de 
dades personals. 
 

12. PREU PVP DEL PREMI 
El preu estimat de cada premi és de 110€ 

                

 

 

 


