
Bases del Sorteig de dos Paneres Nadalenques de l’AFA del l’Institut Escola Coves d’en 
Cimany  

1. El present sorteig està organitzat pels membres de l'AFA de l'Institut 

Escola  Coves d'en Cimany, amb domicili al C/ Coves d'en Cimany nº54 cantonada 

amb el C/Santuari, al barri del Carmel, de Barcelona districte ( Horta-Guinardó).  

2. El sorteig Nadalenc d'aquest curs 21/22, estarà vinculat al sorteig diari de 

l'ONCE.  

Es donarà conèixer el resultat a través de WhatsApp de delegades i per les 

xarxes socials (Facebook, Instagram).  

El sorteig de la panera de JOCS ( butlleta color verd gespa) tindrà lloc el 

dimarts 14 de desembre de 2021. 

El sorteig de panera FAMILIAR ( butlleta color blanc) tindrà lloc el dimecres 15 

de desembre de 2021. 

Ambdos sorteigs de paneres estaran vinculats al sorteig diari de l’ONCE de les 

21:25h.  

 

3. Les persones podran consultar el número guanyador a través de les 

xarxes  socials Facebook i WhatsApp així com a la pàgina web de l’escola 

(www.covesdencimany.com).  

 

4. La butlleta guanyadora serà aquella que coincideixi amb les dues últimes 

xifres  del sorteig diari de la ONCE del 14 desembre per la panera de JOCS i el 

sorteig diari de la Once del dia 15 desembre del 2021 per la panera FAMILIAR.  

5. Pot participar al sorteig qualsevol persona física major d'edat o jurídica 

que  hagi adquirit una butlleta de participació després d'haver pagat 5 € per la 

panera FAMILIAR (butlleta de color Blanc) i 3€ per la panera de JOCS 

(butlleta de color verd gespa).  

 

6. Es posaran a la venda 100 butlletes per a cada panera .  

Cada panera disposarà del seu talonari de butlletes de 100 números i amb un 

color diferent de la resta de paneres i aniran numerades dels 00 fins a 99.  

En total es disposaran de 200 butlletes per al sorteig de les paneres, 

diferenciades de la següent manera :  

• Butlleta DE COLOR BLANC panera FAMILIAR - cost per butlleta 5€  

• Butlleta DE COLOR VERD panera JOCS - cost per butlleta 3€  

Es poden adquirir tantes butlletes com es vulgui de cada panera, sempre que la 

perosna compradora sigui la  persona major d’edat.  

En el cas que quedin butlletes a la venta el mateix dia del sorteig, el sorteig  de 

la panera de jocs es posposarà pel dia 20 desembre 2021, vinculat igualment al 

sorteig diari de l’ONCE.  

http://www.covesdencimany.com/


De la mateixa manera, si quedessin butlletes a la venta el sdia del sorteig, el 

sorteig de la panera Familiar es posposarà per al dia 21 desembre vinculat al 

sorteig l’ONCE 

 

Cada butlleta portarà segell de l'AFA que verificarà que la butlleta és l'original. 

En cas que la butlleta estigui trencada, sigui una fotografia o una fotocòpia no es 

podrà  realitzar l’atorgament de la panera. 

 

7. El premi consisteix en 2 Paneres, la de JOCS i la FAMILIAR amb l’objectiu de 

il·lusionar a totes les famílies de l’institut escola Coves d’en Cimany.  

La panera FAMILIAR inclou una tablet Lenovo model Model M10 FHD Plus (serial 

number: HPV4FMDP) posarem a disposició del guanyador/a del premi un xec regal 

pel seu valor si vol canviar-ho per un altre objecte, a tenir en compte que no es 

donarà aquest xec si l’envoltori de la tablet ha estat obert i/o desprecintat, 

 

8. El guanyador/a tindrà cinc dies hàbils (fins al 20/12/2021), a partir del 

primer dia hàbil per comunicar a l'AFA l'acceptació de premi i transcorreguts 7 

dies fins al  22 desembre i sense que s'hagi comunicat de qualsevol forma la seva 

acceptació o transcorrin el temps des de l'acceptació de la Panera i no l'hagin 

recollit (per  causes alienes a l'organització), perdrà el dret al premi i la butlleta 

caducarà el mateix dia 22 desembre 2021.  
 

9. Tanmateix l'agraciat del sorteig, haurà de presentar com a norma obligada la 

butlleta original , no sent vàlides ni fotocòpies ni butlletes trencades ni 

incomplertes ni fotografiades, ni qualsevol altre document o acte encaminat a 

demostrar la possessió d'aquest.  

 

10. Passats tots els terminis donats sense que s'hagi recollit la Panera, aquesta 

passarà automàticament a ser possessió de l'AFA de l'Institut Escola Coves d'en 

Cimany  

 

Curs 21/22 

 


