Sorteig ‘Gràcies per participar en l’enquesta de satisfacció’ del Jardí Botànic de la
Universitat de València

PRIMERA.- IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT ORGANITZADORA
L’entitat Jardí Botànic de la Universitat de València, amb domicili al carrer de Quart, 80, de
València (46008) i amb CIF Q4618001D, durà a terme un sorteig entre les persones que
desitgen emplenar una enquesta de satisfacció a la que han arribat a través de les xarxes
socials: Facebook, Twitter i Instagram.

SEGONA. – DATES DE COMENÇAMENT I FINALITZACIÓ
La campanya estarà vigent des del 29 de març de 2019 a les 12 h fins al 3 d’abril de 2019 a les
20 h. L’organització es reserva el dret d’ampliar el termini si es considera necessari.
TERCERA.- PREMI
L'objectiu d'aquesta promoció és realitzar 3 sortejos entre les persones que realitzen l’enquesta
de satisfacció del Jardí Botànic dins del termini, que ho indiquen en el final de la realització de
la mateixa i que complisquen els requisits indicats en cada xarxa social.
Els premis són els següents:
- Entre les participants en el sorteig complint els requisits indicats en Facebook, se
sortejarà un abonament anual al Jardí Botànic UV.
- Entre les participants en el sorteig complint els requisits indicats en Twitter, se sortejarà
un abonament anual al Jardí Botànic UV.
- Entre les participants en el sorteig complint els requisits indicats en Instagram, se
sortejarà una entrada doble per al concert de la seua elecció del cicle Sons al Botànic o
un abonament anual al Jardí Botànic UV (a escollir per la persona guanyadora).

QUARTA.- MECÀNICA I REQUISITS DE PARTICIPACIÓ.
Podran participar en la present promoció i entrar de forma automàtica en el sorteig les
persones que complisquen els requisits en cada xarxa social on es fa promoció de l’enquesta.
En Facebook:
1. Ser fan del perfil del Jardí Botànic UV al Facebook (haver-li donat a M’agrada).
2. Fer un comentari mencionant una persona a qui li recomanarien visitar el Jardí Botànic
UV.
3. Emplenar l’enquesta i facilitar un nom d’usuari de Facebook en l’apartat final de la
mateixa.
En Twitter:
1. Ser seguidor del Jardí Botànic UV al Twitter (@JardiBotanicUV).
2. Retuitejar un dels tuits recordant l’enquesta i el sorteig.
3. Emplenar l’enquesta i facilitar un nom d’usuari de Twitter en l’apartat final de la
mateixa.
En Instagram:
1. Ser seguidor del Jardí Botànic UV a l’Instagram (@JardiBotanicUV).
2. Donar-li like al post sobre l’enquesta i el sorteig.
3. Emplenar l’enquesta i facilitar un nom d’usuari d’Instagram en l’apartat final de la
mateixa.

CINQUENA.- SORTEIG
El Jardí Botànic de la UV realitzarà el sorteig amb una aplicació automàtica el divendres 5
d’abril. Eixe mateix dia es faran publicacions en les respectives xarxes socials de les persones
guanyadores mencionant-les. Les persones guanyadores hauran d’enviar un mail per privat per
la mateixa xarxa amb les seues dades de contacte (nom, cognom, mail i telèfon) que es faran
servir per tramitar el premi d’aquest sorteig.
SISENA.- CANVI DE PREMI
El premi de la present promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació
o cessió a petició de la persona guanyadora.

SETENA.- ACCEPTACIÓ I NOTIFICACIÓ DEL PREMI
Quan el Jardí Botànic UV notifique a les persones guanyadores l’obtenció del premi per algun
mitjà fefaent, la persona guanyadora haurà de comunicar de forma la seua acceptació en un
termini de 48 hores. En cas de no confirmar-ho, el Jardí Botànic es reserva el dret de passar a
una persona de reserva o a declarar el premi desert.
OCTAVA.- LIMITACIÓ EN LA PARTICIPACIÓ
No podran participar en la present promoció les persones empleades del Jardí Botànic UV.
NOVENA.- TRACTAMENT DE DADES
En compliment de l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal i en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la societat de la
informació i comerç electrònic, l’enviament voluntari de les dades personals (inclòs el correu
electrònic i el telèfon mòbil) per a participar en la present promoció, suposa que el Jardí les
utilitzarà exclusivament per a tramitar el sorteig i l’entrega del premi a les persones
guanyadores.
DESENA. – ACCEPTACIÓ DE BASES
Les persones participants, pel fet de participar en la promoció, accepten les bases i el criteri del
Jardí Botànic UV per a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la mateixa.
DESÈ PRIMERA.- UTILITZACIÓ DEL NOM I IMATGE
Els guanyadors del premi autoritzen al Jardí Botànic UV per a utilitzar publicitàriament el seu
nom i imatge en el material publicitari relacionat amb la present promoció, sense
contraprestació econòmica alguna.
DESÉ SEGONA.- RESPONSABILITAT
El Jardí Botànic UV no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioracions, robatoris,
retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguen afectar a la participació
en la present promoció, així com al gaudi del premi de la mateixa.
DESÈ TERCERA.- FRAU
En cas que el Jardí Botànic UV o qualsevol entitat que estiga lligada professionalment a la
present promoció detecten qualsevol anomalia o sospiten que una persona participant està
impedint el normal desenvolupament en la seua participació en la present promoció, alterant
il·legalment la seua participació mitjançant qualsevol procediment, tècnic o informàtic per a així
falsejar els resultats, podrà de forma unilateral eliminar la participació del mateix. Per tant, el
Jardí Botànic UV es reserva el dret d’eliminar la participació a qualsevol persona participant
que evidencie o de la qui se sospite una actuació irregular en el sentit descrit.

