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Bases de la Campanya de Nadal del Mercat d’Olot 

“Aquest Nadal, el tió t’omple el sarró” 

 
 

            
 
 



2 

 

 

 

 

 

L’Associació de Placers del Mercat d’Olot sortegen 4 premis de 500€, entre 

tots els clients que comprin a qualsevol de les seves parades. 

 
Del 9 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2019, comprant a qualsevol de les 

parades del Mercat d’Olot, t’entregaran una butlleta que caldrà omplir i 

dipositar a qualsevol de les urnes que trobaràs a la Plaça Mercat. 

 
Premi i condicions de participació: 

 
Amb motiu de la campanya de Nadal, se sortejaran quatre premis* entre tots els 

clients que comprin a qualsevol de les parades del Mercat d’Olot, del 9 de 

desembre de 2019 al 4 de gener de 2020, tenint en compte els horaris comercials 

dels establiments. 

Per a cada compra que es faci, el comerciant entregarà una butlleta. 

És necessari completar les dades que es demanen a la butlleta i posteriorment 

dipositar-la a les urnes que hi haurà a la Plaça Mercat. 

 
*Premis: 
Quatre premis de 500 € per gastar-te a les parades del Mercat d’Olot. 

Els 500 € s’entregaran en vals amb els següents imports: 

- Dos vals per valor de 100 € 

- Quatre vals per valor de 50 € 

- Dos vals per valor de 25 € 

- Cinc vals per valor de 10 € 

  
Horari del mercat: 

De dilluns a divendres de 8 a 19 h  
Els dissabtes de 8 a 15 h 

Els premis no es bescanviaran per cap altre premi ni per cap contraprestació 

econòmica. 
 

Caducitat dels vals:  

Els vals tenen una caducitat de tres mesos des de la data de la realització del 

sorteig.



3 

 

 

 
 
 

Sorteig: 

El sorteig es durà a terme el dimarts 7 de gener, a les 12 h (plaça Hospital, 3 – 

Olot, davant del Mercat d’Olot) 

 
Una vegada se sàpiga els guanyadors, aquests s’hauran de posar en contacte 

amb l’Agencia DinàmiG  d’Olot (Cr. Tomàs de Lorenzana, 15) per rebre els 

premis i fer totes les gestions.  

Un mateix participant no pot rebre més d’un premi, encara que surtin dues 

butlletes guanyadores amb el seu nom. 

 
Dret a participar en el sorteig: 

Pot participar en el sorteig qualsevol persona física i major d’edat que compleixi 

les condicions de participació. 

Per tenir dret a participar en el sorteig, serà necessari omplir correctament els 

camps de la butlleta entregada pel comerç associat, una vegada s’hagi fet la 

compra. A les butlletes hi han de constar les dades personals, entre d’altres: 

nom, cognoms, telèfon i població. 

 
Comunicació: 

Es convocaran els mitjans de comunicació el mateix dia i hora del sorteig. 

El nom del guanyador es farà públic. Prèviament s’haurà parlat amb la persona 

guanyadora per telèfon. 

Es trauran butlletes de reserva per si no es localitza al guanyador. 

Hi haurà una setmana de marge, des del dia del sorteig, per localitzar als 

guanyadors. Si no es localitzen, es trucarà a les persones de les butlletes de 

reserva. 

 

Termini: 

Del dilluns 9 de desembre de 2019 al dissabte 4 de gener de 2020. 

 
Modificació de bases: 

L’associació de placers del Mercat d’Olot es reserva el dret de modificar en 

qualsevol moment les condicions de la present promoció, així com les condicions 

particulars del sorteig, sense assumir cap mena de responsabilitat per aquestes 

modificacions, sempre que hi hagi causa justificada, per causa de força major o 

circumstàncies fora de control de l’associació i es comprometen a comunicar 

amb prou antelació les noves bases i condicions de participació, si escau. 

 
Exoneració de responsabilitat: 

L’associació organitzadora no es responsabilitza de les possibles pèrdues, 

deterioraments, robatoris de dades, retards o qualsevol altra circumstància 

imputable a tercers que pogués afectar la participació en el sorteig. 

L’associació no serà responsable per cap dany o perjudici, de qualsevol 

naturalesa, que pogués patir el guanyador i/o tercers, en relació amb l’ús del 

premi. 
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Propietat industrial i intel·lectual: 

Els noms, logotips, icones i qualsevol element que s’identifiqui amb les 

associacions organitzadores, són propietat i marques de les associacions, i 

queden reservats tots els drets d’explotació. Qualsevol utilització d’aquestes 

marques requerirà l’autorització expressa de les Associacions, així com l’ús de 

la imatge de la campanya. 

 
Publicació bases: 

Les presents bases es publicaran, des de la data d’inici de la promoció i durant 

tot el període que duri la campanya, a la pàgina web de l’Associació de Placers 

del Mercat d’Olot. 

 
Altres: 

L’organització es reservarà el dret de no tenir en compte la participació d’un 

usuari en el cas que existeixin clars indicis de trampes o usos impropis en 

relació a la campanya. 

Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, conflicte o 

circumstància no prevista, prevaldrà el criteri de l’organització de la campanya. 

 
La participació en la campanya Aquest Nadal el tió t’omple el sarró”  implicarà 

l’acceptació d’aquestes bases reguladores i del criteri de l’organització pel que 

fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la campanya i de l’elecció dels 

guanyadors. 

 

La cessió de drets d’imatge es fa de manera gratuïta, exclusiva, indefinida i 

amb àmbit mundial, amb motiu de la campanya a què fan referència aquestes 

bases. Amb aquesta finalitat, s’entendrà per cessió de “drets d’imatge” la 

facultat d’explotar la imatge i el nom del guanyador, entenent per imatge el seu 

rostre i trets físics distintius. 

 
Els premis sortejats seran exposats públicament, i no podrà ser canviat, ni es 

podrà substituir el seu valor de mercat per diners. 

 
Més informació: 

Associació de Placers del Mercat 

d’Olot 

Plaça Hospital, 3 

www.mercatdolot.cat 
 

Agència d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa 

(DinàmiG)  

Carrer de Tomàs de Lorenzana, 15 

Tel. 972 26 01 52 Ext.3 

 
 

http://www.aco.com/
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Relació d’establiments de la Plaça Mercat d’Olot: 

 

Carnisseries  

Aviram Antonia 
 
872022063 

Carnisseria Xarcuteria Mas Puqui 972271673 

Carns i Cuits Mas Quintana 972260159 

Carns i Embotits Jordi Vilarrasa 
 
972264703 

Porcs Casolans Corominas 972266524 

  

Peixateries  

Bacallaneria Mercè 972649288 

Peixos Plaça 972271983 

Peixos Miquel 621214885 

    

Fruita i Verdura   

Fruites Ca l'Helena 972649292 

    

Pa i pastissos   

Fleca Descamps 972649291 

La Nevateria 972272745 

    

Làctics   

Granja Armengol 972649289 

La Recuiteria de làctics Peralada 972525199 

    

Restauració   

Ca la Paquita 972280681 

La Cuina del Mercat 972280120 

    

Altres:   

Herboristeria i Dietètica El Racó de la Llum 972269494 

El Racó de la pasta 693297336 

Fruits secs i llaminadures Can Vallès 972269651 

Llegums cuits El Fesolaire Petit 972264733 

Plats Cuinats Can Mulleras 972743694 

Quiosc el Gurn 972264661 

 


