
Bases legals de participació al sorteig d’una Coca de Sant Joan del Forn 
Sistare al perfil d’Instagram de Gastrotalkers 
 
1.- ORGANIZACIÓ DE LA PROMOCIÓ 
Núria Escalona Nicolàs en reprepresentació de Gastrotalkers.cat amb domicili fiscal 
a Sitges i D.N.I 47837657-A i FORN SISTARÉ S.L. amb domicili fiscal a Reus i CIF 
B43365030 organitzen amb finalitat promocional el sorteig (en endavant, “la 
Promoció”) d’àmbit nacional, a desenvolupar mitjançant Inetrnet, exclusivament per 
a usuaris residents a Espanya i majors d’edat d’acord amb lo disposat a l’apartat de 
condicions per a participar. 
 
2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ 
La Promoció s’iniciarà el dia 19/06/2018 a les 14:00h, i finalizarà el día 22/06/2018 a 
les 14:00h. 
 
3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀICA DE LA PROMOCIÓ 
Els requisitas de participació son els següents: 

-  Podrán participar aquelles persones que resideixen a Espanya i siguin 
majors de 18 anys. 
-  Només podran participar aquells participants que: 

o Facin m’agrada a la publicació d’Instagram on s’anuncia el sorteig. 
o Deixin un comentari mencionant a la persona amb qui voldrien 

compartir el 
premi. 
o Segueixin els perfils de @gastrotalkers i @fornsistare a Instagram. 

 
- Els participants poden participar amb comentaris tantes vegades com 

vulguin fins el dia que acabi la promoció del sorteig. 
 
4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ I PREMI 
 
S’escollirà 1 guanyador i 5 suplents de manera aleatoria mitjançant l’aplicatiu 
EasyPromos el dia 22/06/18. Els suplents es contactaran, si fos necessari, en cas 
que el guanyador rebutgi el premi. 
El/la guanyador/a s'endurà una coca de Sant Joan (a escollir entre fruita o cierera) 
que haurà de recollir a la botiga del Forn Sistaré situada a Reus. No es farà 
enviament a domicili a càrrec dels organitzadors, però es pot donar opció al 
guanyador de fer-ho al seu càrrec. Tampoc es bescanviarà el premi pel seu import 
en metàl·lic. 
 
5.- DESCALIFICACIONS I PENALITZACIONS 
 



Si s'evidenciés que qualsevol dels particpants no compleix amb els requisits exigits 
en aquestes Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, la 
seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la 
promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d' aquesta Promoció. 
Queden excloses de la promoció les persones que formin part de l'equip de 
Gastrotalkers, l'equip de Forn Sistaré i a els familiars directes d'ambdues 
organitzacions. 
 
6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS I OPINIONS  
 
No es permetran comentaris o opinions on el contingut es consideri inadequat, que 
siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de 
tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els 
principis de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens 
responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants 
a la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d'altres 
participants. 
 
7.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 
 
A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilizem de les possibles 
pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que 
puguin afectar el desenvolupament de la present Promoció, així com tampoc ens 
responsabilitzem a l'ús que faci el participant respecte del premi que obtingui 
d'aquesta Promoció. 
No assumim la responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin 
impedir la realització de la promoció o el gaudi total o parcial del premi. 
 
8. INSTAGRAM 
 
La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a 
Instagram o Facebook per la qual cosa els participants alliberen Facebook de tota 
responsabilitat pels eventuals danys que es derivin de la mateixa. 
 
9.- CANVIS 
 
Queda reservat el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la 
mesura que no perjudiqui o menyscabi els drets dels participants en la Promoció. 
 
10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ 
 



Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran 
competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pogués 
plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment d'aquestes bases 
els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.  
 
 


