
 

 
 

Comparteix aquesta foto i guanya una jaqueta de Ternua! 
 

Participa en el concurs a Facebook d’Aresta. Per fer-ho només has de compartir el post amb la 

foto de les jaquetes Shellstretch per home i dona. 
 

Fes-te fan d’Aresta a Facebook (https://www.facebook.com/ArestaSports) i comparteix la fotografia 

amb la promo de les jaquetes de Ternua, la Cleadye (model per home) i la Zanpory (per a dona).  
 

Assegura’t de tenir la teva configuració de privacitat correctament configurada per tal que 

puguem validar que has compartit la foto. Si no tens clar com fer-ho, consulta la nota al 
peu*. 
 
Entre totes les persones que comparteixin el contingut sortejarem una jaqueta de les citades (a 
escollir si model d’home o de dona). 
 

 
 
TERMES I CONDICIONS DEL CONCURS ARESTA / TERNUA/ LA PORTA DEL CEL 

 

Amb la participació en aquest concurs esteu en la plena acceptació dels següents termes i 

condicions: 
 
 
 

                                               
*
Quan comparteixis el post, surt una icona al costat de l'hora del post que en clicar-la apareix aquest menú. Per defecte 

surt “Només jo”, s'ha de seleccionar "Públic" 

https://www.facebook.com/ArestaSports


 

 
 
Mecànica del concurs 
 

1. Els concursants hauran de ser seguidors de la marca  Aresta a Facebook, a l’adreça 

https://www.facebook.com/ArestaSports 

2. Els usuaris hauran de compartir la fotografia i assegurar-se de tenir la seva configuració de 

privacitat que permeti per part del personal d’Aresta verificar que ha compartit la fotografia. 

3. Entre totes les persones que hagin compartit el contingut es farà un sorteig per decidir el 

guanyador del concurs i que s’emportarà la jaqueta Shellstretch. 

 
 
Aspectes generals 
 

• L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions i annexes que consideri 

necessaris a aquestes bases sempre que hi hagi una justificació clara i que no perjudiqui als 

participants informant-los en tot moment. 

• L’equip de moderació es reserva el dret de desqualificar qualsevol participant si intervé amb 

contingut inapropiat, obscè o que atenti contra el bon nom de la marca. 

• Els participants han de ser persones reals i verificables. 

• El guanyador serà anunciat el dimecres dia 1 de JUNY a la pàgina de Facebook d’Aresta. 

• El guanyador haurà d’enviar un correu a atc@aresta.com amb el seu nom complet, telèfon i 

adreça completa per tal de poder rebre el premi (o acordar-ne la recollida a botiga) i concretar 

quin dels dos models prefereix. 

• L’organització es reserva el dret de restringir la participació a usuaris que facin ús de perfils 

fraudulents 

• L’organització no es responsabilitza de qualsevol problema tècnic o inconvenient que pugui 

presentar Facebook en la durada del concurs. 

• La mateixa persona no pot participar en dos o més perfils diferents en aquest concurs. 

 
Vigència 
 

El concurs durarà des de la publicació d’aquestes bases fins al 31 de maig de 2016 a les 12 de la 

nit. 
 
Restriccions 
 
• El premi no es pot bescanviar pel seu import en efectiu. 

• L’organització es reserva el dret de realitzar les modificacions i annexes que consideri 

necessaris a aquestes bases sempre que hi hagi una justificació clara i que no perjudiqui als 

participants informant-los en tot moment. 

• En cas que no es pugui oferir aquest model en concret se n'oferirà un de valor/característiques 

semblants. 
• Si una vegada anunciat el guanyador, aquest no respon al missatges de contacte per part 

d'Aresta en els 20 (vint) dies posteriors al sorteig, es procedirà al contacte de les persones 
“reserva”. 

https://www.facebook.com/ArestaSports
mailto:atc@aresta.com

