
Bases de la promoció  

“Disneyland París us espera al Nadal” 

 

1. La Comunitat de Propietaris del Centre Comercial Montigalà situat al Passeig Olof 

Palme 28 – 36, 08917 Badalona (Barcelona) porta a terme la promoció “Disneyland 

París us espera al Nadal”.  

 

2. La participació en la present promoció implica l’acceptació de tots i cadascun dels 

termes i condicions inclosos en les presents bases legals. Les bases d’aquesta promoció 

estan a disposició de qualsevol interessat a les oficines de gerència del Centre 

Comercial Montigalà, a l’estand de la promoció i a la pàgina web del Centre Comercial. 

Excepcionalment, i per motius degudament justificats, es podran modificar les presents 

bases una vegada començada la promoció. 

 

3. Poden participar totes aquelles persones que comprin als establiments del Centre 

Comercial Montigalà de Badalona i compleixin els requisits de les presents bases, 

quedant exclosos tots els empleats del centre i els seus familiars directes, així com de 

les empreses col·laboradores en la promoció.  

 

4. Aquesta promoció es desenvoluparà a l’estand habilitat per a tal  fi situat davant 

l’entrada de d’hipermercat Carrefour del Centre Comercial Montigalà de Badalona. No 

obstant, la seva ubicació podrà canviar al llarg de la promoció per motius de força 

major. Romandrà obert de dilluns a dissabte del 20 d’octubre a l’11 de novembre de 

2017 (ambos inclosos) en el següent horari: de dilluns a divendres de 17:00h a 21:00h i 

dissabtes i festius d’obertura de 10:00h a 21:00h. 

 

5. En aquesta promoció poden participar totes aquelles persones que posseeixin tiquets 

de compra de 2 locals diferents, com a mínim, del Centre Comercial Montigalà 

adquirits entre el 20 d’octubre i l’11 de novembre de 2017 (ambos dies inclosos) i els 

presentin a la zona de promoció. Els tiquets de compra han de reunir els següents 

requisits: 

La suma total dels tiquets de compra (mínim 2) ha de ser igual o superior a 20€. 

• El valor dels tiquets de compra és indivisible. 

• No seran vàlids els resguards dels caixers automàtics, ni el comprovant de 

pagament amb targeta com a tiquets de compra, ni fotocopies.  

• Tampoc s’acceptaran tiquets sospitosos d’ haver  estat manipulats. 

 



6. Aquelles persones que reuneixin les condicions de participació en la promoció 

“Disneyland París us espera al Nadal” podran apropar-se a la zona de promoció i 

entregar els tiquets a l’hostessa, podent participar una vegada per cada 2 tiquets vàlids 

presentats. Una vegada el participant ha validat els seus tiquets, haurà d’omplir un 

formulari amb les seves dades personals per a la participació en el sorteig final.  

 

7.  El premi de la present promoció es detalla a continuació: 

• Viatge a Disneyland París per a tota la família (màxim 2 adults i 2 nens) del 4 al 7 

de gener 2018. El viatge inclou: 

― Vol d’anada i tornada des de Barcelona. 

― Trasllats aeroport – hotel i viceversa. 

― Allotjament en hotel pròxim al parc i en règim de mitja pensió.   

― Entrades al parc + Festa “Reis Mags”. 

 

Els premis de la present promoció en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o 

compensació.  

 

8. Els clients podran participar tantes vegades com vulguin sempre que presentin el 

conjunt de 2 tiquets vàlids per a la promoció. Una vegada validats els tiquets, l’hostessa 

els segellarà per la part del darrera, quedant invalidats per tornar a ser utilitzats en 

aquesta promoció.  

 

9. En la promoció no podran participar menors d’edat, sense estar acompanyats d’un 

pare o tutor que els representi en la recepció i adquisició, en el seu cas, del premi.  

 

10. L’Organització es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions de 

la present promoció, inclosa la seva possible anulació abans del termini prefixat, 

sempre que concorri causa justa, comprometent-se a comunicar les noves bases amb la 

suficient antelació.  

 

11. L’afectat queda informat i és conscient que les dades recollides, de conformitat amb 

el previst en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter personal i del 

Reial Decret 1720/2007 del Reglament de desenvolupament de la LOPD, seran incloses 

en el fitxer denominat CLIENTS inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, el 

Responsable del qual és la CDAD. PROP. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ amb la 

finalitat de gestió dels participants inscrits en les promocions, concursos i 

esdeveniments del centre, fidelització de clients, així com l’enviament d’ofertes, 

promocions i newsletters. Al seu torn, l’afectat queda informat que les fotografies 



preses podran ser publicades a la pàgina web del Centre Comercial, així com a 

Facebook, Twitter i/o a altres xarxes socials i mitjans de comunicació externs.   

Així mateix, podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i  oposició 

dirigint-se a CDAD. PROP. CENTRE COMERCIAL MONTIGALÀ, Passeig Olof Palme, 

28-36, 08917 Badalona, Barcelona, o mitjançant correu electrònic 

contacto@centrocomercialmontigala.com, juntament amb prova vàlida en dret, com 

fotocopia del DNI indicant en el concepte “PROTECCIÓ DE DADES”. 

 


