
BASES DEL CONCURS BIKE 2018 

PRIMERA. ENTITAT ORGANITZADORA I OBJECTE 

 LA VEU DEL POBLE SA (d’ara endavant, LVDP, domiciliada a la baixada del Molí, 5, AD500 
Andorra la Vella (Principat d’Andorra), inscrita al Registre de Comerç i Indústria amb el número 
918165 T, amb número de telèfon de contacte +376 80 88 88 i adreça electrònica de contacte 
gerent@bondia.ad, organitza un concurs d’SMS que tindrà com a premi, a escollir, una 
bicicleta de muntanya Cannondale F29 Carbon 3, una bicicleta de carretera de carboni 
Specialized Tarmac Comp i una bicicleta elèctrica de muntanya Trek Powerfly 5 

SEGONA. PERSONES LEGITIMADES I LIMITACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ 

En el concurs hi podran participar totes les persones físiques que ho desitgin, a excepció dels 
menors de 18 anys. S’exceptuen de la participació en el concurs les persones físiques que 
mantinguin una relació laboral amb LVDP, així com les persones físiques que estiguin 
relacionades amb el desenvolupament d’aquestes bases i/o amb els procediments, 
mecanismes i altres actuacions necessàries per dur a terme el concurs. 

TERCERA. MECÀNICA DEL CONCURS 

 Per prendre part en el concurs, els participants hauran d’enviar, entre el 2 de maig del 2018 i  
el 10 de juliol del 2018 (ambdós dies inclosos), un SMS des d’un número de telèfon andorrà al 
número 789 amb el text següent: BIKE i el NOM del participant. El cost de cada SMS és d’1,50 € 
més cànon. No s’acceptarà la participació d’aquells que hagin enviat SMS amb un text 
incorrecte i/o fora dels dies indicats. D’entre tots els participants, el guanyador serà escollit en 
un sorteig que realitzarà la direcció d’LVDP entre tots els SMS rebuts correctament, el 11 de 
juliol del 2018 a les 15.00 hores, mitjançant un programa informàtic d’adjudicació de números 
a l’atzar. El nom del guanyador/a serà publicat per LVDP al diari BonDia i les xarxes socials. 

 QUARTA. DESCRIPCIÓ, NOTIFICACIÓ I LLIURAMENT DEL PREMI 

El premi del concurs consistirà en un dels següents equipaments a escollir pel guanyador/a del 
sorteig: una bicicleta de muntanya Cannondale F29 Carbon 3 (PVP 2700 €), una bicicleta de 
carretera de carboni Specialized Tarmac Comp (PVP 2550 €) i una bicicleta eléctrica de 
muntanya Trek Powerfly 5 (PVP 2300 €). 

Aquest premi no podrà ser canviat per diners o una altra contraprestació equivalent. LVDP 
contactarà telefònicament amb el guanyador/a, en disposar del número de telèfon, per 
comunicar-li el resultat del sorteig segons el que està establert en la base tercera. En el 
moment de recollir el premi, el guanyador/a haurà d’acreditar la seva identitat mitjançant el 
document d’identitat. El guanyador/a accedeix a ser fotografiat en l’acte d’entrega del premi. 
La imatge serà publicada per donar a conèixer el resultat del sorteig. 

CINQUENA. RESPONSABILITATS 

LVDP no assumeig cap responsabilitat derivada d’un funcionament inadequat o irregular de les 
xarxes de comunicació electròniques, ni d’altres circumstàncies que escapin al seu control i 
que impedeixin el normal desenvolupament del concurs.  



SISENA. BASES 

 Els participants en el concurs accepten el contingut d’aquestes bases en la seva totalitat, així 
com el criteri establert per LVDP pel que fa a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió 
derivada del desenvolupament i funcionament del concurs. LVDP es reserva el dret a cancel·lar 
el concurs o a modificar aquestes bases en qualsevol moment, i per qualsevol motiu, amb 
l’únic requisit de fer-ho públic pels mitjans que consideri oportuns. 

 SETENA. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 La participació en el concurs implica la recollida de les dades de caràcter personal necessàries 
a aquest efecte, les quals s’incorporaran a un fitxer de titularitat de LVDP inscrit a l’Agència 
Andorrana de Protecció de Dades. En el cas dels participants menors d’edat, la recollida 
d’aquestes dades personals l’autoritzen els pares, tutors o representants legals. Per exercir els 
drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les referides dades de caràcter personal, els 
quals reconeix la legislació vigent en la matèria, s’haurà d’enviar una comunicació escrita i 
degudament signada a l’adreça de correu electrònic gerent@bondia.ad, a la qual s’haurà 
d’adjuntar una fotocòpia del passaport o altre document nacional d’identitat de la persona 
interessada. 

 

 

Andorra la Vella, 26 de març del 2018 

 


