
 
 

 

 
 

BASES DOS SORTEOS “DÍA DO PAI”- 2022 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE A ESTRADA 

 
 
A Asociación de Comerciantes da Estrada (en diante ACOE), realizará uns sorteos 
dirixidos a tódolos comercios asociados a ACOE e destes a os seus clientes. 
 
PRIMEIRA.- AMBITO DE APLICACIÓN 
Levarase a cabo no Concello da Estrada. 
 
SEGUNDA.- OBXECTIVO DO SORTEO 
O obxectivo é promocionar e provocar a compra nos comercios asociados do noso 
concello e aumentar e mellorar o grado de fidelización. 
 
TERCEIRA.- CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN 
Para participar na campaña o comercio ten que estar asociado a ACOE. 
O cliente para participar só ten que mercar no comercio asociado e entregaráselle unha 

copia do tícket para o sorteo. 

 
CUARTA.- MECÁNICA DE PARTICIPACION 
Polas compras realizadas durante a campaña nos comercios asociados, o comerciante 
terá que imprimir unha copia do tícket para cubrir cos vos datos (nome e número de 
teléfono) e depositalo na urna que teñen que ter dispoñible en cada comercio. Entre 
tódolos tíckets sortearanse 2.000€ en premios repartidos en vales de compra e estudos 
fotográficos cun familiar. 
Despois de cada sorteo, contactaremos con todos os/as agraciados/as para que poidan 
recoller o seu premio na oficina de ACOE. 
 
 
QUINTA.- DÍA DO SORTEO E PREMIOS 
O sorteo realizarase o martes día 22 de marzo a primeira hora da tarde cos seguintes 
premios: 

1. 20 vales de compra de 50€ cada unha. 
2. 32 estudos fotográficos cun familiar con 3 fotos de agasallo. 

 
Os/as agraciados/as terán 15 días para facer o gasto do seu premio. 
 
 
SEXTA.- DURACIÓN DA CAMPAÑA 
A duración da campaña será dende o día 14 ata o 19 de Marzo do 2022. 
Os comercios poderán imprimir a copia dos tíckets para o sorteo ata o sábado 19 de 
marzo. O luns día 11 terán que entregalos na oficina de ACOE antes do sorteo.  
 
 



 
 

 

 
 

SÉPTIMA.- CESIÓN DA IMAXE 
Ao  participar enténdese que acepta a difusión da súa imaxe e a cesión dos seus datos 
persoais. 
 
OCTAVA.- DEREITOS 
A ACOE, reservase o dereito a poder modificar algunha das bases sen previo aviso.  
 
 
Asinan: 
 
 
 
 
 ALFREDO GONZÁLEZ OTERO      JORGE FUENTES CARBALLEDA 
  PRESIDENTE           SECRETARIO 

 


