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BASES RIFA “GRAN CAGADA” 2017
1. El present esdeveniment està organitzat per al Fundació Privada Atendis
amb NIF G64821309.

NIF: G-64821309

2. El present esdeveniment té finalitat benèfica, destinant els recursos
obtinguts a la pròpia entitat per a ajudar a disposar dels recursos
necessaris pel projecte de reforma integral de la cuina de la LlarResidència Jacquard.
3. L’esdeveniment es portarà a terme el diumenge 7 de maig de 2017 al Parc
de Catalunya de Sabadell. S’iniciarà a les 11:00 h i finalitzarà a les 13:30 h
aproximadament.
Consistirà en una zona ballada al Parc (com un camp de futbol) on hi haurà
marcada una quadrícula amb diferents parcel·les. Dins la zona ballada hi
haurà dos vedells, un d’ells amb una cinta visible al voltant del coll. Com el
nom indica s’observarà on “caga” el vedell amb la cinta al coll, el que
determinarà la parcel·la/es guanyadora/es del premi.
4. Pot participar a l’esdeveniment qualsevol persona física que disposi d’una
butlleta de participació – número de parcel·la.
La participació es pot obtenir a través de dues vies:




Al fer la inscripció a la cursa/caminada solidària (que s’organitza al
mateix lloc i dia) hi anirà inclosa una butlleta de participació a la Gran
Cagada que coincidirà amb el número del dorsal.
Comprant una butlleta de participació només per a la vaca voladora a
un preu de 5€.

5. La venta de les butlletes començarà el dilluns 20 de març de 2017 i
finalitzarà en el moment que s’esgotin les parcel·les disponibles i en tot cas,
el dia 7 de maig de 2017 a les 11:00 hores, com a màxim.
6. Es posaran a la venta inicialment 1500 butlletes corresponent a les 1500
parcel·les disponibles. Cada butlleta (o dorsal en cas que la persona hagi
obtingut la participació a partir de la inscripció a la cursa) servirà com a
justificant de la venta del mateix i com a comprovant a efectes de reclamar
el premi.
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L’organització pot decidir ampliar el número de parcel·les, amb el que
s’ampliarien el número de butlletes i també, import del premi.
7. Cada butlleta conté un únic número de quatre xifres, que és la parcel·la a
la qual el posseïdor/a juga.
8. Davant de la zona ballada on hi haurà els dos vedells, hi haurà exposat un
planell de les parcel·les degudament numerat per tal d’ identificar el
número/s de parcel·la/es guanyadora/es.

NIF: G-64821309

9. La butlleta guanyadora serà la que tingui el número de parcel·la on cagui el
vedell que porti una cinta al voltant del coll.
El premi de la Gran Cagada consisteix en 1000€ en metàl·lic. En el supòsit
que finalment hi hagi més de 1500 parcel·les venudes, el premi
s’incrementarà proporcionalment.
En cas que el vedell cagui a la intersecció entre dues parcel·les el premi es
dividirà entre les dues parcel·les.
En cas que el vedell cagui a la intersecció entre quatre parcel·les el premi
es dividirà entre les quatre parcel·les.
En cas que el vedell no cagui o cagui en una parcel·la de la qual no ha
estat venuda butlleta, es procedirà a fer un sorteig al mateix Parc Catalunya
a les 13:30h del mateix diumenge 7 de maig de 2017.
10. Al possible sorteig hi participaran totes les butlletes venudes i que es
controlaran a través de les matrius de les butlletes i els llistats d’inscripció
a la cursa/caminada solidària, que estaran en poder de l’entitat.
11. El resultat de la parcel·la/es guanyadora/es es farà públic a la pàgina web
de l’entitat
www.atendis.cat, a la web de l’Atendis Gresca
www.atendisgresca.cat, de la mateixa manera que a la xarxes socials
(Facebook, Twitter i Instagram). També, al Diari de Sabadell a partir de
l’endemà del sorteig, és a dir del 8 de maig de 2017.
12. En el cas que la persona portadora de la butlleta guanyadora no estigués
present a l’esdeveniment, tindrà de termini fins el dimarts 6 de juny de
2017 a les 18 hores per a comunicar a l’entitat que ha resultat
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guanyador/a i aportar la corresponent butlleta/dorsal guanyador/a original,
no sent vàlides ni fotocòpies ni butlletes estripades i/o guixades. La
comunicació es farà via telefònica al 937171002 o per correu electrònic
(atendis@atendis.cat) preguntant per Núria Virgili. Si a aquesta data no hi
ha comunicació per part del guanyador s’entendrà que el premi queda
desert i el premi de 1000€ en metàl·lic quedarà a disposició de la pròpia
entitat.
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13. Es farà entrega del premi màxim el dia 16 de maig de 2017.

