LA MAGIA DEL RASCA RASCA AL NADAL
1. Els negocis associats ACC adherits a la campanya LA MAGIA DEL RASCA RASCA
AL NADAL, es reconeixeran pel cartell anunciador, que tindran penjat en lloc visible
en l’aparador de l'establiment.
2.

El negocis disposaran d'unes targetes Rasca Rasca que oferiran als seus
clients al realitzar la compra al seu establiment .

3. Aquests establiments repartiran les targetes Rasca Rasca als seus clientes de
forma proporcional a les compres realitzades, es repartiran abans del 06 de gener
de 2022 a les 21.00 h.
4. Hi ha 1.600 € en premis, 64 premis en producte/serveis dels negocis
participants per valor de 25 €.
5. En obtindre una tarjeta Rasca Rasca premiada, el premiat deura acudir fins el 31
de gener de 2022 al negoci que apareix en la targeta Rasca Rasca, per canviar-la
pel producte/servei de dit negoci per un valor de 25 € o a conter d’una compra de
més valor, mai se li tornarà en diners si el producte/servei escollit es inferior a 25 €.
6. La persona responsable del negoci es farà una foto amb el premiat, el
responsable del negoci ens farà arribar la foto a ACC.
El premiat autoriza ACC poder fer ús de les fotos en la web, xarxes socials d’ACC i de
l'Ajuntament de Castelló, així com en els mitjans de comunicació que es consideren
oportuns.
7. La relació de guanyadors podran ser anunciats en la web, xarxes socials d’ACC i de
l'Ajuntament de Castelló, així com en els mitjans de comunicació que es consideren
oportuns.

8. Qualsevol discrepància que poguera sorgir serà resolta per ACC, sense que puga ser
recorreguda.
COMPROMÍS DELS NEGOCIS D’ACC PARTICIPANTS
1. Col·locar el cartell anunciador en en lloc visible de l’aparador.
2. Repartir totes les targetes Rasca Rasca entre els clients, de forma proporcional a
les compres realitzades en el propi establiment, procurant que tots ells tinguen
targeta Rasca Rasca, i tenen que estar repartides abans del 06 de gener de 2022
a les 21.00 h.
3. No poden prendre part de la campanya RASCA LA PIRÀMIDE els titulars i
empleats d'un negoci participant, amb targetes Rasca Rasca del seu propi
establiment.
4. Fer-se una foto amb el premiat quan vajen arreplegar els premis al seu negoci (2
premis per valor de 25 € en producte/servei a gastar al seu negoci, total 50 €)
5. Enviar fotos al següent número de Whatsapp 684 41 31 36 identificant el
guanyador amb el seu nom i cognoms.
6. Vetlar perquè quels clients compliquen les bases.
7. Donar informació als participants.
LA PARTICIPACIÓ EN AQUESTA CAMPANYA SUPOSA L'ACCEPTACIÓ DE LES
BASES AIXÍ COM PRENDRE PART EN LES XARXES SOCIALS I MITJANS DE
COMUNICACIÓ PER QUALSEVOL DUBTE POSAR-SE EN CONTACTE PEL
WHATSAPP AL 684 41 31 36

