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BASES DEL CONCURS PEL SORTEIG 

“Un estiu d’aventures” 

Les presents bases tenen per objecte reglamentar i establir els procediments del concurs per 
mitjà el qual OBRINT VIA, S.L. amb CIF B61782744 sorteja 6 invitacions dobles per fer 
Piragüisme (18 de juny), Escalada + Espeleologia (11 de juny) o una Via Ferrada (18 de juny) a 
Barcelona a realitzar els dies corresponents en funció de l’activitat entre les persones que 
complimentin les paperetes que trobaran al nostre estand a la fira del Mercat d’Escapades. 

 
1. Podran participar al sorteig totes aquelles persones físiques majors d’edat que compleixin 

amb els requisits estipulats en les següents bases. 
2. Només s’admetran aquelles persones que hagin complimentat correctament les dades 

sol·licitades, que acceptin les condicions i les bases del sorteig. 
3. Les activitats es realitzaran dins de la Província de Barcelona, segons el llistat que més 

endavant es detalla. 
4. La participació al sorteig no implica obligació de compra ni la contractació de cap servei. 
5. Els sortejos se celebraran els dies 26 de maig a les 21h, 27 de maig a les 21h i 28 de maig a 

les 18h, un dia per cada activitat sortejada. 
6. En cap cas una persona física podrà guanyar més d’un premi. Els guanyadors seran 

informats a través de correu electrònic indicat al formulari de participació i a través de les 
xarxes socials (Facebook i Instagram). 

7. Serà condició necessària per a l’obtenció del premi que la persona que hagi resultat 
guanyadora remeti, en un termini de set dies naturals a comptar des de la data que se li va 
comunicar el resultat del sorteig, una resposta per correu electrònic on accepti 
expressament la recepció del premi. 

8. Un cop rebuda la resposta d’acceptació del premi per part del guanyador, Obrint Via 
l’informarà sobre la forma de bescanviar el premi amb els tràmits i gestions que hagi de 
realitzar. 

9. Els premis estaran subjectes a disponibilitat de places i s’hauran de gaudir en els dies 
establerts en aquestes bases. 

10. Obrint Via es reserva el dret d’anul·lar i canviar la data de l’activitat per causes adverses, 
com podria ser per causes meteorològiques o altres imprevistos. 

11. Els premis seran intransferibles i no podran ser bescanviats en cap cas per diners o alguna 
altra prestació, entenent-se que, si aquests no són exercits tal com s’estableix en les 
presents bases, el guanyador renuncia a aquests. 

12. Li recordem que, d’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
les seves dades han estat incorporades en el nostre fitxer, titularitat de Contractacions a 
Obrint Via, amb domicili a Girona, 53, Pral. 7 – 08009 Barcelona, per a realitzar totes les 
gestions necessàries per al manteniment de la nostra relació comercial. L’informem del seu 
dret d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les seves dades. 
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PREMIS 

 

Els premis seran els següents: 

 

a) PIRAGÜISME: 2 persones  
Una hora i mitja d’activitat amb un guia professional sortint de la nostra base nàutica del Club 
Patí Vela a la Platja de Somorrostro-Barceloneta, recorrent la costa i gaudint de l’skyline de 
Barcelona.  
*El material està inclòs. Es recomana l’ús de calçat tancat i banyador. 
 

b) SENDERISME + ESPELEOLOGIA: 2 persones  
4 hores (aproximadament) acompanyats d’un guia professional. Es durà a terme a Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac (Barcelona). Es realitzarà una excursió fins a un cim on es podrà gaudir de les 
vistes i, a la baixada, ens endinsarem a una cova de gran amplitud on farem una petita 
introducció a l’espeleologia.  
*El material està inclòs. Es recomana l’ús de roba de senderisme per facilitar la mobilitat i la 
realització de l’activitat. 
 
 

c) VIA FERRADA: 2 persones 
3-4 hores (aproximadament) acompanyats d’un guia professional. L’activitat es durà a terme a 
les Baumes Corcades i a Centelles, on gaudireu d’un recorregut de muntanya a través d’esglaons 
i un cable de seguretat que facilitarà el desplaçament.  
*El material està inclòs. Es recomana portar roba còmoda. 
 
 
Per realitzar l’activitat és imprescindible confirmar disponibilitat al telèfon: 93 250 63 52 o 
envia’ns un correu a: info@obrintvia.cat. 
 
 
 
 
 

 
 

Barcelona, 25 de maig del 2017 
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