
Barcelona, 27 de maig de 2016  

Concurs Invitacions Puro Beach Barcelona Experience i Hilton Diagonal Mar 

Barcelona i La Roca Village a Facebook  

 

Condicions  

 

1. No és necessari realitzar una compra per a poder participar en el concurs 

(“Concurs”).  

 

2. El Patrocinador és Value Retail Management Spain, S.L amb NIF B-60.689.486 

(en el successiu el “Patrocinador” o “La Roca Village” indistintament). Es pot 

contactar al Patrocinador a La Roca Village, La Roca del Vallès, C.P. 08.430 

(Barcelona).  

 

3. El Premi són cinc (5) entrades dobles per una experiència Purobeach Barcelona a 

l’Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona, amb una valoració económica de seixanta 

(60) euros per entrada doble. Cada una d’elles donarà dret a dos hamaques reservades, 

accés a la piscina de l’hotel per a dos persones i una cistella de benvinguda amb 

còctel, aigua, fruita, tovallola i after sun.  

 

4. Per a poder participar en aquest Concurs, els participants hauran de comentar el 

motiu per el que els hi agradaria guanyar aquest premi responent al post de Facebook 

que La Roca Village publicarà en el seu perfil a 

https://www.facebook.com/LaRocaVillage/ amb motiu del Concurs. A més a més, per 

a poder participar-hi, els participants hauran de ser seguidors del compte de Facebook 

de La Roca Village.  

 

5. D’entre tots els comentaris dels participants, 5 seran seleccionats com a guanyadors 

per La Roca Village, en base als que es considerin els comentaris més originals. Els 

guanyadors seran anunciats a través de Facebook.  

 

6. Una vegada s’hagi contactat el guanyador a través de Facebook, disposarà de 14 

dies per a facilitar les seves dades a socialmedia@larocavillage.com, moment en el 

qual rebrà la confirmació del seu premi. Si transcorreguts 14 dies, el guanyador no ha 

contactat el Patrocinador, el primer perdrà el seu premi i el Patrocinador podrà 

escollir un nou guanyador.  

 

7. No podran participar menors de 18 anys al concurs.  

 

8. Els treballadors de Value Retail Management Spain, S.L o de qualsevol de les 

empreses relacionades amb el grup Value Retail no podran participar al Concurs.  

 

9. El Concurs començarà a les 10:00 CET del 09 de juny de 2016 i estarà vigent fins 

les 22:59 CET del 13 de juny de 2016. El Patrocinador declina qualsevol 

https://www.facebook.com/LaRocaVillage/
mailto:socialmedia@larocavillage.com


responsabilitat davant els comentaris que no guardin relació amb les bases de la 

participación al Concurs o les que arribin al Patrocinador fora del plaç establert, amb 

independència del motiu.  

 

10. Els participants podran contestar al post a Facebook tantes vegades com vulguin 

però cap concursant podrá guanyar més d’un premi.  

 

11. Costs no inclosos  

No es consideraran inclosos en el premi els següents costs que, en tot cas, hará de 

suportat el guanyador del sorteig:  

 Trasllats per qualsevol medi des de la residencia o lloc de partida dels 

guanyadors fins a Purobeach Barcelona per a disfrutar del premi.  

 Costs referents a millores, extres, consumicions a l’hotel, etc, que no 

corresponguin amb el premi detallat en les bases presents.  

 Costs addicionals motivats per causa de demora o negligencia per part del 

participant.  

 Qualsevol altre concepte que no estigui expressament inclòs.  

 

12. Els premis són 5 entrades dobles que els guanyadors hauran de recollir a l’oficina 

d’informació de La Roca Village. Les responsibilitats i els costs associats, que hauran 

de ser suportats pel guanyador, inclouen costs relatius al despaçament cap a i des de 

La Roca Village, l’assegurança del viatge, els requeriments del visat i els costs que 

derivin de disposar un passaport vàlid en el seu cas.  

 

13. Les entrades estan subjectes als termes i condicions continguts en aquestes, a 

efectes informatius es deixa constància que les entrades seran vàlides de dilluns a 

divendres fins al 31 d’octubre de 2016. Value Retail no es fa responsable de cap 

reclamació relacionada als termes i condicions d’aquestes.  

 

14. La decisió del Patrocinador és concluent.  

 

15. El Patrocinador organitza aquest concurs de bona fe i –en la mesura del que la llei 

permet– no acceptarà cap responsabilitat en relació a les conseqüències que es derivin 

de la participació, o falta de participació, en el mateix.   

 

16. Els premis són intransferibles i no s’oferirà d’altre alternativa monetària.  

 

17. En compliment de l’establert en la legislació vigent, en el cas que sigui aplicable 

Value Retail realitzarà la retenció i ingrès al compte corresponent al Impost sobre la 

Renda de les Persones Físiques als beneficiaris del premi, i declarà els premis 

entregats en els models tributaris corresponents.  

 



18. Mitjançant la participació en el present Conscurs, tots els participants donen 

permís a l’ús de les seves dades personals per part del Patrocinador a efectes de 

realizar aquest concurs i per a qualsevol altre fi al qual el concursant hagi acceptat.  

 

19. El presene Concurs no està en cap cas patrocinat, aprobat o realitzat per Facebook, 

ni associat amb tal medi de comunicació. Reconeix que la informació que envï per a 

participar en el present Concurs, serà enviat a Facebook i no al Patrocinador i, per la 

present, accepta que el Patrocinador no serà responsable de l’ús que Facebook pugui 

fer d’aquesta informació.  

 

20. Els guanyadors que es comprometin a participar, en termes raonables, en 

iniciatives publicitaries posteriors i per la present accepten l’ús dels seus noms en el 

marc d’aquestes iniciatives.  

 

21. Les presents condicions es regeixen per la legislació espanyola.  

 

22. Mitjançant la participació en aquest concurs, tots els concursants accepten 

l’obligació d’observar aquestes condicions.  

 

AVÍS DE PROTECCIÓ DE DADES Li informem que qualsevol dada de caràcter 

personal que poguem obtenir per la seva participació en aquesta promoció, com per 

exemple i a títol merament enunciatiu, nom i/o cognom que s’incloguin en el seu nom 

d’usuari, seran incorporats en un fitxer titularitat del Patrocinador, creat amb la 

finalitat única de gestionar el present Concurs. En aquest sentit, les seves dades es 

conservaran únicament durant la vigència d’aquest i seran eliminats una vegada 

finalitzi. Pel que fa a les dades dels guanyadors, els hi informem que seran 

conservades per a gestionar la seva condició de guanyador i titular de la imatge i per 

tant dels drets que ens cedeix segons les presents bases legals, així com en el seu cas, 

practicar qualsevol retenció fiscal que poguès ser aplicable, segons la normativa 

vigent en cada cas. Tanmateix, com a participant d’aquest concurs, vostè declara 

haver estat informat a qualsevol que poguès apareixer identificable a les imatges 

emeses de l’indicat en la clàusula present. Si desitja aplicar els seus drets d’accés, 

rectificació, cancel·lació i oposició, si us plau, adrecis a la nostra Oficina de Turisme 

o bé posis en contacte amb nosaltres per correu ordinari La Roca Village, 08430, La 

Roca del Vallès, Barcelona, o per correu electrònic a través de la direcció 

legal@larocavillage.com, proporcionant-nos les seves dades personals, inclosa la seva 

direcció, i prova d’identitat (com, per exemple, còpia del seu DNI, carnet de conduir o 

altre documentació que confirmi el seu nom i direcció). 


