
 
 

 

 
 

BASES DOS SORTEOS “SAMAÍN”- 2022 
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES DE A ESTRADA 

 
 
A Asociación de Comerciantes da Estrada (en diante ACOE), realizará un concurso 
dirixido 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 
Todas as persoas que queiran, independentemente da súa idade. 
 
CUARTA.- MECÁNICA DE PARTICIPACION 
As cabazas decoradas serán entregadas no local comercial de ACOE entre os días luns 
24 ata o venres 28 ata as 14:00 horas. Dende o venres 28 ás 17 horas entregaranse no 
Local de exposición de cabazas (Rúa Pérez Viondi 2, antigo Multiprecios A Estada). 
O horario de entrega o sábado será de 10 a 14 e de 17 a 20 horas. 
Tras ser entregadas as cabazas, estas recibirán un número de identificación que serán 
cos que participen no concurso. 
Cada participante que entregue a cabaza, terá que cubrir unha ficha cos seus datos. En 
caso de menores de idade os datos serán cubertos polos representantes legais e/ou 
titores. 
As cabazas deben ser naturais, e a súa decoración será de libre elección e só poderán 
levar iluminación artificial e sen corrente eléctrica. 
Poderase utilizar algún produto para a conservación da cabaza. 
 
QUINTA.- DÍA DO SORTEO E PREMIOS 
As cabazas permanecerán expostas na rúa Pérez Viondi (antigo Multiprecios de A 
Estrada) os días 28/29/30/31 de 12:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:00 (o 28 só en horario de 
tarde). 
O día 31 ás 20:00 levarase a cabo a elección das 3 cabazas gañadoras por parte de un 
xurado formado por representantes de distintos colectivos como por exemplo PP, PSOE, 
Móvete, da hostalaría, da Asociación de Mulleres e fabricantes e comerciantes do moble 
da Estrada así como representantes da Asociación de comerciantes da Estrada. 
 
SEXTA.- PREMIOS 
Haberá 3 premios o 1º de 500€, o 2º de 300€ e o 3º de 100€. 
 
 



 
 

 

 
 

SÉPTIMA.- CESIÓN DA IMAXE 
Os participantes aceptan a difusión das imaxes das cabazas presentadas a concurso, a 
fin de dar a coñecer a actividade realizada.  
 
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 

 


