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1. Finalitat 
El Concurs d’Instagram #RedBaixes22 està organitzat per Gran Centre Granollers amb 

la finalitat de sortejar entre els seguidors i seguidores de l’Instagram de l’associació 

@grancentregranollers, una targeta regal de 300€ per compartir amb un amic o amiga. 

 

2. L’objectiu 
L’objectiu del sorteig és promoure el comerç local i de proximitat, aportant un import de 

300€ per gastar als comerços associats a Gran Centre Granollers. 

 

3. Participants 
Es podrà participar sempre que es tingui un perfil personal, públic o privat. Els perfils 

de comerços o serveis no seran acceptats. 

Cada participant podrà participar tantes vegades com es vulgui. 

Els participants han de ser majors d'edat. 

La participació al sorteig és gratuïta. 

 

4. Funcionament del sorteig 
El sorteig està disponible del 22 de juny del 2022 fins al 10 de juliol. Per participar al 

sorteig s’ha de seguir al compte @grancentregranollers i etiquetar a un amic o amiga 

amb qui compartir el regal. 

També és imprescindible etiquetar al comerç i/o servei associat a Gran Centre 

Granollers. 

El comentari amb la persona etiquetada seran els dos guanyadors del sorteig.  

 

5. Veredicte 
El veredicte del guanyador o guanyadora del sorteig es farà de manera aleatòria 

mitjançant una aplicació especial: https://app-sorteos.com/es  

Es gravarà un vídeo de com l’aplicació escull aleatòriament el/la guanyadora. Es 

comprovaran que segueixen tots els requisits, i es publicarà a les històries de 

l’Instagram de @grancentregranollers. 

A més, s’etiquetarà al guanyador/ra i contactarem a través dels missatges directes de 

l’aplicació Instagram. 

 

https://app-sorteos.com/es
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6. Ús de les dades 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de  

caràcter personal, us informem que les dades dels participants no s’incorporaran a cap 

fitxer de l’Ajuntament de Granollers. 

 

7. Informació addicional 
L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en 

línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol 

correu electrònic que pugui produir-se. 

 

8. Acceptació de les bases 
La participació del sorteig, etiquetant a un tercer, implica l’acceptació d’aquestes 

bases. 

La participació al sorteig implica l’acceptació de totes les condicions d’Instagram. Les 

podeu consultar a: instagram.com/legal/terms  

La participació comporta l’acceptació del veredicte final. 
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