Sorteig d'un Lot EcoTransformador de
productes de la Fira de Consum
Responsable
Bases del sorteig de dia 31 de desembre del 2020 a les 12:00h
Com participar del Sorteig?
1. Fes-te una foto a la Fira, on es vegi també la
- Cuina-laboratori,
- Alguna recepta d'una entitat o
- Les casetes
2. Comparteix-la a xarxes amb #TenimLaReceptaCR
- Twitter, Instagram o Facebook, en format “Públic”
3. Etiqueta a una o varies entitats de la fira que t'han inspirat
4. Consulta les bases del sorteig per a més informació
Com es seleccionen a les persones guanyadores?
Es realitzarà un sorteig l’atzar amb els noms d'usuari/a de totes les persones participants,
mitjançant la plataforma dcode.fr/sorteo
Al etiquetar a una de les entitats participants de la fira es comparteix la publicació al seu
perfil. La recuperació de les publicacions es farà a través de la revisió de les comptes a
xarxes socials de les entitats participants a la VI Fira de Consum Responsable i Economia
Social i Solidària
Entren en el sorteig les publicacions fetes abans del dia 30 de desembre a les 24:00h
Entre dia 30 i 31 de desembre es recuperen totes les publicacions compartides per les
entitats. Tant de Twitter, con d'Instagram i Facebook.
Dia 31 es realitza el sorteig a través de la plataform app-sorteos.com i es publicarà a les 5
persones guanyadores a través dels següents comptes:
Twitter: @AltresEconomies
Instagram I facebook: @espaiambientalcoop
Com tramitar l'entrega dels Lots a les persones guanyadores?
-

-

Dia 31 es publicarà les persones guanyadores del sorteig per les xarxes
Twitter @AltresEconomies
Instagram I Facebook: @espaiambientalcoop
Les persones guanyadores rebran un missatge privat amb el correu electrònic on
s'han de posar en contacte per a facilitar les dades d'enviament
S'enviaran els Lots a través de la companyia Trèvol Cooperativa

Què passa si alguna guanyadora renuncía o no respon?
-

Cal respondre al missatge d'Espai Consum Responsable per tramitar l'enviament del
Lot de productes abans del dia 5 de gener a les 12.00h
Les persones guanyadores que no hagin respost en aquest termini no rebran el lot
Es farà un segon sorteig per a determinar les següents persones que poden
endur-se el Lot en el cas que no s'obtingui resposta de la persona guanyadora

