CAMPAÑA

O SORTEO

PENSO LOGO EXISTO, EN GALEGO

BASES

QUE SE SORTEARÁ?
As persoas que participen entrarán nun SORTEO de 6 PATINETES ELÉCTRICOS ADAPTADOS ÁS IDADES DAS
PERSOAS GAÑADORAS DO SORTEO (infantil- xuvenil- adultos).

OBXECTIVOS E DESCRICIÓN
Co gallo do Día das Letras Galegas o Concello de Soutomaior, por segundo ano consecutivo esta campaña

COMO SERA O SORTEO?
●

Cando se peche o prazo de participación e previamente á data do sorteo publicarase a relación de

co fin de aumentar o uso da lingua galega en contextos informais a través da tecnoloxía e das redes

persoas que participaron e que cumpriron coa mecánica de funcionamento da campaña xunto co

sociais.

día, hora e lugar da data do sorteo nas redes sociais e nas web oficiais do Concello de Soutomaior.

COMO PARTICIPAR?

●

O día do sorteo gravarase todo o proceso.

●

Comezarase por introducir todos os nomes das persoas que participaron dentro da urna
correspondente. Iranse sacando os papeis en función do número de premios. Sacaranse 6 nomes e

USA A LINGUA GALEGA PARA

a maiores outros 6 que formarán parte da lista de agarda por si algunha das persoas gañadoras

Escribir e compartir en galego unha reflexión, idea, proposta,.. que teña FORMATO (escolle un):
A. Texto en galego acompañado dunha foto como mínimo 80 palabras.
B. Vídeo con texto ou audio en galego mínimo 50 palabras.

ONDE PRESENTALO? (Escoller un)
●

Facendo unha publicación no teu perfil de Instragram ou Facebook. Ao final do texto ou vídeo
debes especificar o teu nome e apelidos e poñer o hashtag #SoutomaiorPensoLogoExistoEnGalego
para poder entrar no sorteo.

●

A publicación pode vir acompañada dunha fotografía.

●

As persoas que entrarán a sorteo serán as que claramente indiquen a autoría.

non cumpre os requisitos de idade ou de identidade
●

Soutomaior que garantan a transparencia do resultado da campaña e como proba disto emitirase
unha acta ao finalizar asinada por todas as persoas presentes cuxo resultado será inalterable.
●
●

outra persoa adulta porque o importante será o nome que figure no final como autor/a. Este será o nome
da persoa que participa e polo tanto da persoa que entra no sorteo.
Únicamente entrará a sorteo unha publicación por persoa.

CANDO? Datas de participación
Desde o día 12 de maio ata o 22 de maio (completos). Soamente se admitirán a sorteo as presentadas
durante este tempo.

Todo o proceso de sorteo gravarase en directo e estará colgado na Web e redes sociais do
Concello para que se poida consultar o proceso.

●

Establécese un prazo de tres (3) días naturais desde a data do sorteo, para efectuar calquera
reclamación motivada e de ser o caso de presenten as alegacións oportunas. Pasado este prazo a
acta elevarase a definitiva as persoas gañadoras poranse en contacto coa OMIX para que no prazo
máximo de cinco (5) días naturais presenten o seu DNI (NIE ou documento que acredite a súa

Persoas de todas as idades todas a partir de 10 anos (incluídos) empadroadas no Concello de Soutomaior
ou que estuden nun centro educativo do municipio e poidan acreditalo.

Posteriormente, emitirase unha comunicación de validez para cada persoa gañadora e entregarse
para que acudan a recoller o seu premio.

QUEN PODE PARTICIPAR? Requisitos

No caso de ser menores de idade ou de non ter Facebook ou Instagram poderá subir a túa publicación

O procedemento de sorteo farase en presenza de empregados/as públicos do Concello de

identidade) co fin tamén de cotexar que non se suplantan identidades nin se aportan datos falsos.
●
●

Si todo está correcto citaráselles para que recollan o seu premio.
Se non se presenta a documentación en prazo o Concello de Soutomaior resérvase o dereito de
entregar os premios ás seguintes persoas da lista de suplentes.

OBSERVACIÓNS IMPORTANTES
O Concello de Soutomaior resérvase o dereito a retirar calquera publicación que se considere atenta
contra a dignidade das persoas así como calquera comentario que sexa ofensivo, discriminatorio ou que
atente contra a filosofía e obxectivos da campaña.
O Concello de Soutomaior resérvase o dereito de modificar ou ampliar estas bases en función das
necesidades derivadas de cambios alleos á organización sempre e cando non prexudiquen nin
menoscaben os dereitos das persoas participantes na campaña.
*AS PERSOAS QUE PARTICIPAN NESTA CAMPAÑA ACEPTAN INTEGRAMENTE ESTAS BASES

