
BASES DEL FUNCIONAMENT DEL SORTEIG:

Es realitzarà un sorteig a través del perfil d’Instagram del Parc Rural del Montserrat.
A continuació, es detallen les indicacions sobre el funcionament del sorteig:

COM PARTICIPAR

Per participar en aquest sorteig, cal complir aquests requisits:

1. Seguir a @parcruralmontserrat a Instagram
2. Donar “like” a la publicació on s’anuncia el sorteig
3. Deixar un comentari etiquetant a la persona amb qui compartiries el lot. Es

poden deixar tants comentaris amb menció com es vulgui.

El sorteig es realitzarà entre tots els comentaris de les persones participants. Cada
comentari valdrà com una participació en el sorteig.

PARTICIPANTS

Podran participar totes aquelles persones físiques majors de 18 anys.

La participació en el sorteig suposa l'acceptació íntegra de totes les bases.

TERMINIS

El termini per participar en el sorteig comença amb la publicació del sorteig al perfil
d’Instagram del Parc Rural i finalitza el dia 14 de desembre a les 21h.

SORTEIG I PUBLICACIÓ

El termini per participar finalitza el dia 14 de desembre a les 21h del vespre.

La selecció de la persona guanyadora s’anunciarà a través de les stories d’Instagram
del Parc Rural del Montserrat el dijous 15 de desembre. Per escollir guanyador/a,
s’emprarà una aplicació de tercers especialitzada en sortejos.

PREMI

El Parc Rural del Montserrat sorteja un lot de productes de proximitat que inclou:

● Embotit (bull blanc de Ca la Montserrat)
● Vi negre de Can Paloma
● Oli d’oliva verge extra de varietat local
● Formatge curat de llet crua de cabra
● Pastís de Mató de Montserrat



● Caixa regal

ACCEPTACIÓ DEL PREMI

Per tal de rebre el premi, la persona guanyadora haurà de posar-se en contacte amb
el Parc Rural a través d’un missatge directe d’instagram o via correu electrònic a
martinezsrtb@diba.cat abans del dia 19 de desembre.

En el cas que la persona guanyadora no es posi en contacte durant aquest període
de temps, el premi quedarà desert.

El premi s’enviarà al domicili de la persona guanyadora (enviaments només
Península).


