CONCURS INSTAGRAM JULIOL
Condicions de participació
Entraran a formar part del concurs tots aquells usuaris d’Instagram que facin un instastory o
post a instagram etiquetant a @OsonaTurisme i segueixin els comptes d’Instagram
@osonaturisme i @campingvidra.
El concurs començarà el dimecres 14 de juliol a les 15:00 h i el termini màxim per a
participari-hi serà el dia 31 de juliol a les 23:50 h. El guanyador es triarà el dissabte 1 de
juliol a través de l’eina Easypromos, que generarà un guanyador de manera aleatòria, amb
el seu respectiu certificat d’autenticitat. L’usuari serà contactat via missatge privat per
explicar-li com gaudir del premi. El nom del guanyador es podrà fer públic al mateix compte
d’Instagram d’Osona Turisme.
Resolució del concurs
El comentari guanyador serà triat a través de l’eina Easypromos durant el dissabte 1 de
juliol de manera aleatòria. Quan s’obtingui un nom, es comprovarà que reuneixi tots els
requisits per la participació del concurs. Si aquest no reuneix els requisits, s’escollirà un
substitut del premi.
Política de privacitat
Aquesta promoció no està en absolut patrocinada, aprovada, o administrada per Instagram.
Esteu proporcionant la vostra informació a Guiu Grau Comunicació, en cap a cas a
Instagram.
El premi
El premi consisteix en una nit per 2 persones en una cabana del camping Vidrà. El premi no
es podrà canviar o substituir a petició del guanyador. Si per alguna causa no us és possible
aprofitar el premi, o no es dóna resposta al missatge on es notifica a l’usuari que ha guanyat
el premi, s’entendrà que renuncieu i no se us haurà de compensar.
Addicional
Guiu Grau Comunicació es reserva el dret de no tenir en compte la participació d’un usuari
en el cas que existeixin clars indicis de trampes o usos impropis amb relació al concurs.
L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia
informàtic, servidor proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu
electrònic que pugui produir-se.

