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BASES LEGALS DEL SORTEIG 

GUANYA LA SAMARRETA DEL GIRONA FC 

 

GIRONA FUTBOL CLUB SAD (Girona FC) amb domicili social a l’Avinguda Montilivi, 141, 17003 - Girona, i CIF A-
17088329, ha posat en marxa el sorteig d´una samarreta del primer equip del Girona FC (temporada 22/23) 
d´acord al següent: 

1. MECÀNICA. 

1.1 la promoció estarà vigent del 4 al 9 de març de 2023. 
1.2 El participant (major d’edat) haurà d'ingressar a la pàgina https://www.gironafc.cat/sorteig  i completar el 

formulari de la promoció. 
1.3 El dia 10 de març del 2023 el GIRONA FC elaborarà una llista amb tots els participants i es generarà un 

número aleatori per a cada sol·licitud a través de la fórmula (Random number). 
1.4 El 10 de març del 2023, es realitzarà el sorteig, que consistirà a generar un (1) número aleatori entre tots 

els números generats per participant, que serà el guanyador d'una samarreta oficial del Girona FC. 
1.5 El guanyador serà notificat (en un termini màxim de 24 hores) mitjançant correu electrònic, on se 

l’informarà dels detalls de com recollir el premi. 
1.6 En cas que no fos possible adjudicar el premi al guanyador, ja sigui per renúncia al mateix ja sigui per no 

poder contactar-hi, o per no complir amb els requisits establerts en aquestes bases, es contactarà amb la 
persona que coincideixi amb el número immediatament següent al del guanyador que no se li pot adjudicar 
el premi. En cas que no pogués contactar amb el segon adjudicatari, el premi quedarà desert. 
 

2. PREMI.  

El guanyador rebrà una samarreta oficial del primer equip del Girona FC. 

3. PROTECCIÓ DE DADES  

El Girona FC informa que, mitjançant la participació en aquest sorteig, el participant atorga el consentiment 
exprés en la cessió de les seves dades personals, així com per al tractament posterior a favor del Girona FC, sense 
perjudici dels drets que assisteixin al participant tal com: dret d’accés, rectificació, supressió, limitació, 
portabilitat, oposició a no ser objecte de decisions individualitzades. Qualsevol revocació a aquest consentiment 
cal enviar un correu a: protecciondatos@gironafc.cat  

4. DECLARACIÓ DE VERACITAT 

Les dades i les etiquetes facilitades pels participants hauran de ser veraces. El Girona FC es reserva el dret 
d'eliminar justificadament qualsevol usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs 
normal i reglamentari de la present acció. 

5. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

Pel simple fet de participar al sorteig, els participants accepten les seves bases i el criteri del Girona FC quant a 
la resolució de qualsevol qüestió derivada del present sorteig. 

6. CONSIDERACIONS GENERALS. 

Ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram patrocinen ni avalen ni administren de cap manera les presents bases legals, 
ni estan associats amb el sorteig. 

La participació en aquesta acció exigeix l'acceptació íntegra de les presents bases legals, per la qual cosa la 
manifestació en el sentit de la no acceptació de la totalitat o part d'aquestes implicarà l'exclusió de l'usuari. 

El Girona FC es reserva el dret de qualsevol canvi sobre aquestes bases legals, així com suspendre o ampliar 
aquesta acció, que serà degudament notificada a tots els participants. 

Les presents bases es regulen per la llei espanyola.  
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