
 
 

Sorteig promoció estrellapolar.cat 

Vols que el teu acudit aparegui al proper llibre de “Els acudits més extraràtics”? 

Llegeix atentament aquestes bases legals i participa! 

Introducció 

Aquest sorteig, convocat per Grup Editorial 62 S.L.U., amb domicili al Carrer Pedro i Pons, 9-
11 11ª planta, 08034 Barcelona, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona al volum 
40.821, foli 146, full B-214.013 i provista de C.I.F. B-62.179.775 té com a finalitat 
promocionar el llibre Els acudits extrarátics II.  

Condicions de participació 

1. Per poder participar en aquest sorteig és necessari complir i acceptar les següents 
condicions:   

- Seguir xarxes socials Estrella polar (facebooks o twitter). 

- Escriure amb el hashtag via twitter #acuditsStilton un acudit o via Facebook 
escriure en els comentaris del post del concurs l’acudit.  
 

Un cop realitzades aquestes accions, automàticament s’entrarà en el sorteig. 

El període de participació d’aquest sorteig és del dia 5 de març del 2015 al 13 d'abril del 
2015. 

Entraran al sorteig tots els usuaris-subscriptors que participin des del dia 5 de Març del 2015 
al 13 d'abril del 2015, ambdós inclosos. 

2. No podran participar en aquest sorteig els empleats o familiars directes o indirectes de 
Grup Editorial 62, S.L.U. i del seu grup de societats Tampoc poden participar els proveïdors i 
col·laboradors que hagin participat en aquest sorteig, així com familiars directes en primer 
grau. Queden excloses de participació les persones jurídiques, i les persones amb residència 
fiscal fora del territori espanyol. 

3. Es consideraran nul·les aquelles participacions que s’hagin realitzat posteriorment a les 
dates de participació indicades anteriorment, així com aquelles que no presentin les 
característiques i requisits sol·licitats a les presents Bases. 

4. L’organització no atendrà trucades telefòniques ni respondrà les consultes orals o escrites 
sobre el sorteig. Els participants hauran d’esperar a la publicació del resultat del sorteig per 
conèixer els guanyadors. 



5. Els acudits guanyadors a més seran publicats en el tercer títol de Els acudits més 
extraràtics. 

 

 Sorteig i premis 

1. El sorteig es realitzarà cada dijous, escollirem tres guanyadors, mitjançant la pàgina de 
https://www.facebook.com/EditorialEstrellaPolar entre tots els participants, entre les dates 
mencionades anteriorment. El premi per els guanyadors serà un esmorzar a la casa del llibre 
amb el Geronimo Stilton.   

2. El guanyadors ens hauran d'enviar el seu nom complert, adreça i número de telèfon, per 
poder rebre el premi.  

3. El premi és personal i intransferible, i haurà de ser recollit per els propis guanyadors. El 
premi no podrà ser intercanviat per qualsevol altre premi o per diners en metàl·lic. 

  

Comunicació dels guanyadors 

1. El resultat serà comunicat cada dijous, s'escolliran tres guanyadors fins el dia 13 d'abril de 
2015. El guanyador haurà de comunicar personalment i de forma expressa l’ acceptació del 
premi. 

2. Els noms dels guanyadors del sorteig  es publicaran cada dijous a les nostres xarxes 
socials de Estrellapolar.cat (Twitter i Facebook) un cop els guanyadors hagin acceptat els 
premis i confirmat les seves dades per fer l’entrega del premi. 

3. En el cas de que les dades dels guanyadors siguin errònies i/o no sigui possible fer 
entrega del premi en un termini màxim de 15 dies a partir de la realització del sorteig, el 
participant perdrà tot dret al  premi i es contactarà amb la persona en reserva. Si en el 
termini de 15 dies posteriors no s’aconseguís contactar amb el reserva o les seves dades 
fossin errònies, el reserva perdrà els seus drets sobre el mateix i es contactarà amb el segon 
reserva, si no s’aconseguís contactar amb aquest o les seves dades fossin errònies, Grup 
Editorial 62, S.L.U. declararà el premi com a desert. 

  

Miscel·lània 

1. El fet de participar en aquest sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases. En 
cas de no ser acceptat el premi segons consta en aquestes Bases, s’entendrà que es 
renuncia al mateix i en aquest supòsit, el premi es declararà desert. 

2. Grup Editorial 62, S.L.U. es reserva el dret a suspendre o cancel·lar el present sorteig, en 
qualsevol moment, en cas de força major, per cas fortuït o per qualsevol altra causa 
justificada que així ho aconselli, sense que d’això se’n derivi pels participants dret a percebre 
cap indemnització de Grup Editorial 62, S.L.U. 

3. Grup Editorial 62, S.L.U. també es reserva el dret a modificar les presents bases. 

4. Correran a càrrec del guanyador els impostos i despeses -qualsevol  que sigui la seva 
naturalesa- que poguessin derivar-se del premi. Per una altra banda, les despeses 
d’enviament  del premi correran a càrrec de Grup Editorial 62, S.L.U. 

5. La interpretació i el compliment de les presents bases es regirà per la legislació espanyola. 
Tant Grup Editorial 62, S.L.U. com els participants, es sotmeten expressament a la 



jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia 
expressa al fur que els pogués correspondre, excepte que la Llei n’imposés un altre de 
diferent. 

	  


