
 
 

BASES DE LA LLUMINETA DE L’ATLÈTIC 2020 

CONDICIONS  

Les següents bases estableixen les condicions del joc Llumineta 2020 

de l’Atlètic Terrassa Hockey Club (ATHC), així com els requisits i normes 

de totes aquelles persones que hi participin. 

1. La Llumineta consta de 800 caselles, numerades del 001 fins al 

800, i de les quals hi haurà un nombre determinat de caselles 

premiades. 

2. La Llumineta es dividirà en 8 plafons, de 100 números cada un, 

i es repartiran en 5 punts de venda: recepció i bar ATHC, Flick, 

Thunder i Papereria Es Vedrà. 

 

3. Les caselles de la Llumineta es posaran a la venta el dia 9 de 

desembre de 2020, fins al 15 de gener de 2021 a les 23.59h 

 

4. El preu de cada casella serà de 3 euros.  

 

5. Hi podran participar totes aquelles persones físiques majors 

d’edat. 

 

MECÀNICA DEL JOC 

6. El participant ha d’escollir una o varies caselles lliures de la 

Llumineta 2020, anotar nom, cognom i número telèfon contacte 

a cada una. Pagar el total al punt de venda escollit, que posarà 

segell a cada casella com a prova de que aquella ha estat venuda 

i pagada. 

 

7. Si el número ha resultat premiat, el participant rebrà una 

trucada/ correu electrònic en els següents dies on se l’informarà 

del premi obtingut  i el lloc on recollir-lo, que podrà ser a la 

recepció de l’ATHC o directament a la botiga col·laboradora. 

 



 
 

8. El participant haurà d’acreditar la seva personalitat quan vagi a 

recollir el premi. 

 

9. Els premis es podran recollir a partir del dia següent de rebre la 

trucada. 

 

10. El termini per a reclamar el premi finalitza el dia abans del sorteig 

del Premi Estrella, a no ser que el premi sigui un val on 

s’especifiqui una altra data de caducitat. En cas de no haver 

reclamat el premi, passada aquesta data, l’ATHC cedirà els 

premis a altres fins.  

 

11. El premi no es podrà bescanviar en cap cas per un altre 

producte o servei, diners en efectiu, ni per cap altra forma de 

compensació econòmica. En el cas dels serveis, el col·laborador 

és el que determinarà dates, horaris, etc. disponibles.  

SORTEIG DEL PREMI ESTRELLA 

12. Tots els/les participants, tant sigui amb números que hagin 

resultat premiats o no, participaran en el sorteig del Premi 

Estrella. El número premiat sortirà d’un sorteig que es farà a 

l’ATHC  el dia 16 de gener de 2021 i que es comunicarà per les 

xarxes socials de l’ATHC.  

 

13. En el cas que el premi quedi desert perquè la casella premiada 

no ha estat adquirida, es farà un sorteig entre tots els/les 

participants de la Llumineta, del qual sortirà un/a guanyador/a 

a qui s’atorgarà el premi. 

En ambdós casos, el club es posarà en contacte amb el/la guanyador/a 

mitjançant les dades de contacte facilitades. 

La participació en aquest sorteig implica l´acceptació d’aquestes 

bases. 

 



 
 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

A l’efecte de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció 

de dades de caràcter personal i en virtut del seu article 5, s’informa als 

participants que el responsable de les seves dades és: ATLÈTIC 

TERRASSA HOCKEY CLUB amb NIF: G08 452 252, Ctra. de Castellar, 

628 – 08227-TERRASSA. La finalitat del tractament de  les dades per 

a la qual vostè dóna el seu consentiment serà la gestió del joc de la 

Llumineta de l’Atlètic 2020. 

No es cediran dades a tercers en cap altre cas llevat d’obligació legal. 

Vostè té dret a l'accés, rectificació o a sol·licitar la seva supressió quan 

les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits en 

els termes que preveu la Llei, que podrà exercitar mitjançant escrit 

dirigit al responsable dels mateixos en l'adreça anteriorment indicada. 

Podeu consultar informació addicional:  

https://www.aemol.com/clausulas.php?G08452252. 
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