
BASES DEL SORTEIG UN ANY DE CÒMIC

Condicions generals del sorteig
ABACUS S.C.C.L, amb el propòsit de premiar els amants del còmic i manga que assisteixen al
Saló del còmic de València, activa aquest sorteig entre el 3 i el 5 de març de 2023.

La participació en el sorteig és gratuïta.

1. Àmbit territorial
El sorteig s’emmarca en la Comunitat Valenciana. Malgrat això, no hi ha limitacions d’àmbit
territorial per participar-hi, tot i que Abacus. Botigues només farà l’enviament a ubicacions de
l’Estat espanyol (excepte Canàries).

2. Data d’inici i acabament del sorteig
Es podrà participar mentres estigui activa la nostra participació al Saló del còmic de València,
del 3 al 5 de març de 2023.

3. Organitzador de la promoció
L’organitzador d’aquesta promoció és Abacus S.C.C.L amb domicili social al carrer Perú 186,
08020 de Barcelona, i amb C.I.F. número F-08226714.

4. Procediment del sorteig i premis
El sorteig consisteix a:

● Complimentar el formulari amb les dades de la persona participant

https://www.salesmanago.pl/mscf/8sqn3yyoiel6bmnv/default/sorteig_salo_comic_val23.htm
● a més, convidem als participants a que comparteixin, a través d’IG, una fotografia amb

les ulleres de la nostra superheroïna i a etiquetar a @abacus_botigues i
@abacus_valencia.
Aquesta última no és una condició indispensable per participar en el sorteig, ni
suposarà cap avantage.

a. Qui guanya

Els sorteig es realitzarà dia 6 de març de 2023

La persona guanyadora serà triada aleatòriament entre totes les persones que hagin omplert el

https://www.salesmanago.pl/mscf/8sqn3yyoiel6bmnv/default/sorteig_salo_comic_val23.htm


formulari de participació.

Se seleccionarà una persona guanyadora i dues persones suplents.

En cas de no poder-nos posar en contacte amb la persona guanyadora en el període d’una
setmana posterior al primer contacte, o que la persona seleccionada aleatòriament no
compleixi les condicions esmentades en aquestes bases, es farà el traspàs del premi a la
persona suplent, que serà seleccionada a través del mateix procediment.

b. El premi

El premi consisteix en un lot de 12 còmics i manga, un per cada mes de l’any, triats per
Abacus i valorats en 286 €

Arashiyama 12€
Guantánamo Kid 19,95€
Rompenieves 32€
Le pont des arts 22,95€
Arale 18€
Look Back 14€
Negra La vida desconocida de Claudette Colvin 16,90€
Dragman 28€
El grito del pueblo 35€
AIDP 29,95€
PENSS y los pliegues del mundo 35€
Héroes del Blues, el Jazz y el country de R.Crumb 22,50€

En cap cas el premi es pot canviar per diners ni per qualsevol altre producte de les botigues
d’Abacus cooperativa o de la botiga online.

5. Comunicació
El 6 de març es comunicarà la persona guanyadora a través de l’IG @abacus_valencia i se la
contactarà a través d’email.

Abacus es reserva el dret de comunicar a diferents mitjans publicitaris, a les seves xarxes
socials i a la seva pàgina web el nom de la persona guanyadora del sorteig. Només pel fet
d’acceptar el premi, el beneficiari autoritza a Abacus a utilitzar, si cal, la seva imatge en
l’explotació publicitària que es faci del premi concedit. L’acceptació del premi implica
l’acceptació d’aquesta clàusula.

6. Qui hi pot participar
És imprescindible que la persona participant sigui major de 18 anys.



És imprescindible acceptar les condicions de l’aplicació del sorteig. En cas de no acceptar la
cessió de dades sol·licitades l’usuari no hi podrà participar.
Les persones que realitzin pràctiques il·lícites en la participació del sorteig quedaran
automàticament excloses del mateix.
Queden exclosos del sorteig els socis treballadors, treballadors no socis d’Abacus, el jurat i els
familiars.

7. Protecció de dades
Les dades personals dels participants en aquest sorteig i la imatge del guanyador queden
subjectes a la mateixa política de protecció de dades que Abacus ja duu a terme respecte
dels seus socis i sòcies i, per tant, seran objecte de tractament en els mateixos termes i
condicions que es tracten les dades personals dels socis i sòcies d’Abacus, dels quals aquests
són coneixedors. La informació detallada de la nostra política de privacitat es troba a
https://abacus.coop/ca/condicion-legals-i-de-privacitat/ . El nom i la imatge del guanyador es
podran difondre al web d’Abacus, xarxes socials i publicacions pròpies.

8. Límit de responsabilitats
Abacus no es farà responsable d’aquelles transmissions electròniques que arribin
incomplertes, s’efectuïn amb retard, es perdin, siguin invàlides en conformitat amb allò
establert en les presents bases, s’enviïn a través de canals no establerts en el sorteig o siguin
confuses per qualsevol motiu (errors tècnics inclosos, però no limitats, al mal funcionament de
qualsevol xarxa, hardware, software, error humà, tècnic o de qualsevol altre tipus), que puguin
succeir al processar les participacions.

Excepte que la Llei especifiqui expressament el contrari, Abacus no serà responsable pels
danys i perjudicis que pogués patir el guanyador amb motiu de la participació en el present
sorteig o per l’ús inadequat dels premis. La participació en aquest sorteig suposa la plena
acceptació de les presents bases.

https://abacus.coop/ca/condicion-legals-i-de-privacitat/

