
 

 
CONDICIONS I BASES: SORTEIG VIATGE FI DE CURS  
L’empresa Valua Travel SL amb CIF B65903627, és promotora del següent sorteig: SORTEIG VIATGE FI DE 
CURS 

Objectiu 
Valua Travel SL organitza un sorteig amb objectiu de facilitar una eina de finançament als seus clients de grups 
d’estudiants en els seus viatges de fi de curs. 
 

Mecànica del concurs 
Per poder participar en el sorteig cal adquirir una butlleta expedida per Valua Travel amb títol: Sorteig viatge fi 
de Curs. L’import de la butlleta és de 2 € cadascuna, el pagament d’aquest import dona dret a la possessió d’una 
butlleta i per tant a la participació en el sorteig. 
Aquest import pagat al venedor és amb la finalitat d’autofinançament del viatge fi de curs. 
Cada butlleta està numerada amb un únic número de 5 dígits. 
La formalització del sorteig es dona en la data indicada a la butlleta amb combinació al sorteig detallat també a 
la butlleta segons cada cas (sorteig ONCE, sorteig del “niño”, etc). 
La butlleta guanyadora serà la que el número de la butlleta coincideixi amb el número guanyador del sorteig en 
la data indicada a la butlleta. Cal que tots els 5 dígits coincideixin amb els 5 números del sorteig. 
El posseïdor de la butlleta guanyadora pot reclamar el premi a Valua Travel SL dirigint-se per correu electrònic: 
info@valuatravel.com presencialment a: carrer de la Muralla de Sant Llorenç, 47 4rt de Mataró o al següent 
telèfon: 93 755 1607. Per a tenir validesa s'ha de presentar la butlleta original, que no pot estar trencada o 
esmenada, en aquest cas la butlleta serà nul·la i el premi no tindrà validesa. 
Un cop celebrat el sorteig, el premi s’ha de reclamar en els 30 dies posteriors a la celebració del mateix, la 
butlleta únicament tindrà validesa en aquests 30 dies posteriors, un cop passats la butlleta caduca i qualsevol 
reclamació no tindrà validesa. 
No podran resultar guanyadors els empleats de Valua Travel, ni els respectius familiars de primer i segon grau. 
 

Premi 
El premi únicament li pot tocar a qualsevol persona major de 18 anys. El guanyador obté un val amb valor de 
600 € a disposició del guanyador per poder gastar en qualsevol servei turístic comercialitzat per Valua Travel. El 
premi s’ha de bescanviar directament amb Valua Travel SL, en cap cas a una altre agència de viatges o empresa 
aliena a Valua Travel. En cas que l’import bescanviat sigui inferior a l’import del val, Valua Travel en cap cas 
abonarà la diferència en efectiu, el client disposarà un val per aquesta nou import. 
Un cop reclamat el premi, el client disposa d’un any per bescanviar-lo en la seva totalitat. 
La recollida del premi s’ha de realitzar presencialment a les oficines de Valua Travel. Muralla de Sant Llorenç 37 
Mataró. El guanyador haurà d’entregar l’original de la butlleta. 
 

Us indegut 
Valua Travel posa a disposició dels centres escolars i grups d’estudiants butlletes d’autofinançament un cop 
contractat el viatge d’estudis. Els estudiants participants a aquest viatge, tenen la possibilitat de vendre aquestes 
butlletes per autofinançar-se el viatge. Valua Travel no rep un ingrés directe d’aquestes butlletes, l’import pagat 
és un donatiu a l’alumne venedor el qual el disposa i l’ha d’utilitzar amb finalitat pel viatge fi de curs. 
Qualsevol us que no sigui aquest serà un us indegut i contrari a la finalitat del sorteig. En cas de tenir coneixença 
d’us indegut contrari als objectius del sorteig, preguem posar-lo en coneixement de Valua Travel SL al correu 
electrònic: info@valuatravel.com o per telèfon 937551607 de tal manera que és pugi subsanar o evitar. 
 

Drets imatge 
Els guanyador del sorteig autoritza de forma expressa a Valua Travel a reproduir i utilitzar el seu nom i cognoms, 
així com la seva imatge en qualsevol activitat publicitària relacionada amb el present concurs sense que aquesta 
utilització li confereixi dret de remuneració o benefici algun a excepció del lliurament del premi guanyat. 

Protecció de dades 
D’acord amb la llei de protecció de dades 15/1999 del 13 de desembre i amb la llei sobre el dret a la pròpia 
imatge 1/1982 del 5 de maig. El guanyador dona consentiment a Valua Travel SL a publicar les seves dades 
personals facilitades o imatges on hi apareix individualment o en grup amb caràcter comercial. Aquestes imatges 
podran ser publicades a: Pagina web i perfils en xarxes socials de l’empresa, filmacions destinades a la difusió 
comercial, fotografies per revistes oi publicacions. 

Condicions, acceptació bases 
La participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases. 
Valua Travel es reserva el dret a modificar les presents bases comunicant-ho públicament a través de la seva 
web. Per la resolució de qualsevol controvèrsia en quant a la interpretació o aplicació de les presents bases, els 
participants se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de Mataró amb renúncia expressa 
al fur propi del participant. 
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