
                                                
 

 
 

Participa en el nostre sorteig d'Instagram per a guanyar  
                     Un sopar a l’Espai Gastronòmic ONA, a Port de la Selva 

 

    
 

Com participar en el sorteig? 

 

 
 

Sorteig exclusiu per al canal d'Instagram d’ @ona_privatechef 

El termini de participació és des del moment de la publicació fins al 29 de juliol 

de 2021 inclòs. El guanyador serà anunciat per Stories el dia 30 de juliol de 2021. 

 

Per a participar: 

- ser seguidor de @ ona_privatechef en Instagram 

- deixar un comentari en la publicació del sorteig etiquetant a un perfil vàlid d’ 

instagram 

- es pot participar totes les vegades que es desitgi 

 

Es podrà gaudir del premi fins el 10 de setembre de 2021. 



                                                
 
 

 

Bases legals 

 
     Introducció: El present sorteig, convocat per ONA private chef, 
      Av. Doctor Moisés Broggi, 6, 17489 El Port de la Selva, Girona 

     té com a finalitat la promoció del Centre gastronòmic ONA.  
  
 
Condicions: 

 
  1. Per a poder participar en el sorteig és necessari complir amb les següents condicions: 

  - Ser seguidor del perfil d'Instagram de Ona private chef: @ona_privatechef 

  - Deixar un comentari en la mateixa publicació del sorteig etiquetant a un perfil vàlid d’     
instagram abans del 29 de juliol a les 23:59h. Es poden deixar tants comentaris com el 
participant desitgi. 

 

Mitjançant la participació en el sorteig, el participant accepta les presents Bases Legals. 

 
2.No podran participar en el sorteig els empleats o familiars directes o indirectes d’Ona Private 
Chef. No podran participar tampoc els proveïdors i col·laboradors que hagin participat en 
l'elaboració i/o gestió d'aquest sorteig, així com els seus familiars directes en primer grau. 
 

3. Es consideraran nul·les aquelles participacions que s'hagin realitzat amb posterioritat al 

termini de participació indicat anteriorment, així com les que no incloguin característiques i 

requisits sol·licitats en les presents bases. 

 

4. L'organització no atendrà trucades telefòniques ni respondrà les consultes orals o escrites 

sobre el sorteig. Els participants hauran d'esperar a la publicació del resultat del sorteig a través 

del canal d'Instagram. 

 

Sorteig i premis 

 

5. El premi per al guanyador/a és un sopar format per 4 tapes gatronòmiques, unes 

postres i una ampolla de vi Els Avis. S’haurà de fer la reserva amb anteriorioritat a la 

data del sopar.  

 
6. El premi és personal i intransferible i haurà de ser canviat pel guanyador. Es triarà 
també un guanyador suplent.  

 
 

 

 
 

 
 

 



                                                
 
7. Si resultés guanyador un menor d'edat, el pare, mare o tutor legal haurà d'autoritzar 
la recepció del premi d'acord amb les condicions establertes en les presents bases 
legals. 
 

8. Ona Private Chef es reserva, en cas d'obligada necessitat, el dret de substituir el 
premi per un altre de similars característiques. 

 
9. El premi no podrà intercanviar-se per qualsevol altre ni per diners en metàl·lic. 

 

10. El premi està subjecte a un per persona física, i únicament podrà ser utilitzat per a 
l'ús i consum particular, no podent el guanyador, directament o indirectament a través 
de tercers, la comercialització d'aquest. 

 

 
Comunicació del guanyador/a 

 

11. El resultat serà comunicat mitjançant Stories i per missatge privat al guanyador en 

un termini màxim de 7 dies hàbils després de la finalització del sorteig. El guanyador 

haurà de respondre al missatge privat enviat per Ona Priavte Chef acceptant el 

premi i proporcionant una adreça de correu electrònic mitjançant la qual gestionar 

el premi. En cas de resultar guanyador o reserva, el participant autoritza la 

publicació de les seves dades personals identificatives en el compte d'Instagram 

de Ona Private Chef, amb l'únic objectiu de dur a terme la publicació dels 

guanyadors i reserves. 

12. En cas que no sigui possible contactar amb el participant guanyador en un termini 

màxim de 5 dies hàbils des de la publicació del resultat en @ona_privatechef, 

aquest participant perdrà tot dret al premi i es contactarà amb el primer guanyador 

en reserva i així successivament. Si en el termini de 5 dies hàbils no es pogués 

contactar amb cap guanyador en reserva, Ona Private Chef, declararà el sorteig 

com a desert. 

 

Miscel·lània 
 
1. El mer fet de participar en aquest sorteig implica l'acceptació íntegra de les 
presents Bases. En cas de no ser acceptat el premi segons consta en aquestes 
Bases, s'entendria que es renuncia a aquest. 
 
2. Les dades hauran de ser facilitats pel participant de manera veraç. Qualsevol 
comunicació falsa de dades personals donarà dret als organitzadors del present 
sorteig a desqualificar al guanyador i poder disposar del corresponent premi. 
 
3. Ona Private Chef es reserva el dret d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o 
ampliar aquest sorteig, quedant eximida de qualsevol responsabilitat sobre aquest 
tema. 
 
 



                                                
 
 
4. Seran a càrrec del guanyador els impostos i despeses -qualsevol que sigui la seva 
naturalesa que poguessin derivar-se dels premis-. Ona Private Chef no es fa 
responsable de les despeses de desplaçament. 
 
5. El guanyador eximeix a Ona Private Chef de qualsevol responsabilitat derivada de 
qualsevol mal i/o perjudici que pogués sofrir el guanyador durant l'ús i gaudi del 
premi. 
 
6. Les dades dels participants, del guanyador i reserves seran tractats amb la 
màxima confidencialitat i de conformitat amb les disposicions de la Llei orgànica 
15/2018 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). 
En aquest sentit, les dades facilitades pels participants seran incorporats en un fitxer 
titularitat de Ona Private Chef amb la finalitat de gestionar la seva participació en el 
present sorteig, així com per a contactar amb els guanyadors i reserves del sorteig. 
Sense perjudici del tractament indicat, les dades dels participants, dels guanyadors i 
reserves seran tractats de conformitat amb la política de privacitat acceptada per 
aquests. L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al 
tractament de les seves dades, mitjançant sol·licitud per escrit a Av. Doctor Moisés 
Broggi, 6, 17489 El Port de la Selva, Girona. En compliment del que es disposa per la 
legislació vigent en matèria de protecció de dades, l'escrit de sol·licitud haurà d'anar 
acompanyat de la còpia del DNI de l'Usuari o document identificatiu equivalent 
 
7. En cas de resultar guanyador o reserva, l'usuari autoritza la publicació de les seves 
dades personals identificatives en els canals indicats en el punt 14 (Comunicació del 
guanyador) amb l'únic objectiu de dur a terme la publicació dels guanyadors i 
reserves. 
 
8. Les Bases del present sorteig es regeixen per la llei espanyola. Els Jutjats i 
Tribunals que, en el seu cas, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la 
normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent. 
 
9. La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada de cap 
manera a Instagram pel que els Participants alliberen a Instagram de tota 
responsabilitat pels eventuals danys que es poguessin derivar d'aquesta. 
 
 


