BASES LEGALS DEL SORTEIG “ TORNEIG DE PÀDEL 2022"
1.- Objecte del sorteig
La societat mercantil andorrana SEMTEE, S.A. (en endavant, “SEMTEE”), titular de
l’explotació del centre termolúdic Caldea, organitza aquest sorteig per a les persones
inscrites al Torneig de pàdel 2022 del Club Caldea d’acord amb aquestes bases, per tal
d’optar als següents premis:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pala de pàdel
2 estades per a dues persones a INÚU
3 lots d’articles Hyundai
2 lots de Cosmètica Termal Caldea
12 Motxilles Bullpadel
12 Necessers Bullpadel
2 Pressuritzadors de pilotes
1 lot de productes Perfumeria Júlia

2.- Àmbit del sorteig
El sorteig es durà a terme entre tots els inscrits al Torneig de pàdel majors de 18 anys que
hagin seguit correctament les instruccions per participar-hi.
3.- Durada del sorteig
La participació en aquest sorteig tindrà lloc el 12 de juny del 2022.
No s’admetran participacions fora del termini establert.
4.- Requisits i dinàmica de participació
Poden participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys que realitzin
les accions necessàries establertes en aquestes bases per a la deguda participació en aquest
sorteig dins el termini que s’indica a la clàusula Tercera d’aquestes bases.
Els treballadors de SEMTEE i els seus familiars directes no poden participar en el sorteig.
Els participants només poden concórrer en el sorteig amb una única inscripció. SEMTEE
es reserva el dret a restringir la participació en el supòsit que un participant utilitzi més
d’una inscripció per accedir al sorteig dels premis.
La dinàmica de participació és la següent:
Els inscrits al Torneig de Pàdel 2022 rebran una doble butlleta numerada. Una l’hauran
d’introduir a l’urna destinada a aquest efecte a les instal·lacions on es realitzarà el Torneig
de Pàdel 2022 abans de les 12h del dia 12 de juny del 2022 i, l’altra l’hauran de conservar
per poder identificar-se com a eventual guanyador al moment del sorteig que es celebrarà
el dia del torneig, és a dir, el mateix 12 de juny del 2022.

5.- Premi
Els premis individualment sortejats seran:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 Pala de pàdel
2 estades per a dues persones a INÚU
3 lots d’articles Hyundai
2 lots de Cosmètica Termal Caldea
12 Motxilles Bullpadel
12 Necessers Bullpadel
2 Pressuritzadors de pilotes
1 lot de productes Perfumeria Júlia

El sorteig és presencial. Es procedirà a anunciar el número de butlleta guanyador tres
vegades en veu alçada en el moment del sorteig.
En aquells supòsits que el número de butlleta guanyador no sigui reclamat per un
participant, l’Organització procedirà a treure una altra butlleta de l’urna per procedir a la
atorgament del premi i, així consecutivament fins a l’atorgament del diferents premis
sortejats.
El premi contingut en aquesta promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració,
compensació en metàl·lic o cessió a petició del guanyador, ni totalment ni parcialment.
6.- Assignació de premis
El guanyador es triarà per sorteig entre tots els participants que s’hagin inscrit
correctament al torneig de pàdel 2022 organitzat per SEMTEE i hagin deixat la seva
butlleta de participació en els termes descrits a l’apartat 4 d’aquestes bases.
La comunicació del guanyador es serà presencial entre tots els assistents al Torneig de
Pàdel 2022. Es procedirà a anunciar el número de butlleta guanyador tres vegades en veu
alçada en el moment del sorteig.
En aquells supòsits que el número de butlleta guanyador no sigui reclamat per un
participant, l’Organització procedirà a treure una altra butlleta de l’urna per procedir a la
atorgament del premi i, així consecutivament fins a l’atorgament del diferents premis
sortejats.
SEMTEE no es fa responsable, ni de la impossibilitat de recepció del premi per part del
agraciat, ni de la impossibilitat d’utilitzar el premi dins del període establert pels motius
que siguin.
7.- Comunicació del sorteig
La realització del sorteig i la seva promoció es comunicarà mitjançant el lloc web del
Club i altres comunicacions del torneig com enviaments de correus electrònic i mitjançant
les xarxes socials del propi Club.

8.- Protecció de dades de caràcter personal
La participació en aquest sorteig implica el tractament de les dades necessàries per
participar de conformitat amb l’establert en aquestes bases.
SEMTEE, en tant que responsable del tractament de les dades en qüestió, tractarà les
dades dels participants en virtut de l’execució d’aquestes bases. Les dades personals
recollides seran utilitzades únicament per gestionar la participació en aquest sorteig;
excepte que el participant hagi consentit a que SEMTEE també utilitzi les dades personals
recollides per a l’enviament de comunicacions comercials electròniques relatives als seus
productes i serveis mitjançant la selecció de l’opció “Desitjo rebre newsletters relatives
als productes i serveis de SEMTEE” establerta a la butlleta de participació.
En cas que sigui necessari per dur a terme les finalitats abans esmentades, els participants
accepten que SEMTEE pugui permetre que les seves dades de caràcter personal siguin
tractades per tercers prestadors de serveis. Així mateix, les dades dels participants podran
ser comunicades a Administracions públiques, així com a tercers de conformitat amb
l’establert a la informació addicional en matèria de protecció de dades personals.
Els participants podran exercir el dret d’accés, de modificació, d’oposició i de rectificació,
així com altres drets, mitjançant un correu electrònic a comunicacio@caldea-inuu.com o
una comunicació per escrit dirigida a SEMTEE S.A., c/ Prat de la Mola 10, EscaldesEngordany, AD700, Andorra.
Els participants poden consultar la informació addicional i detallada en matèria de
protecció de dades personals a www.caldea.com/ca/informacio-addicional-proteccio-dedades.
9.- Drets d’imatge
Atesa la finalitat publicitària i promocional d’aquest sorteig, en participar el guanyador
accepta expressament l’ús de la seva imatge, del seu nom i la veu per informar sobre el
resultat d’aquest sorteig.
10.- Limitació de responsabilitat
SEMTEE es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment l’accés o la continuïtat
del sorteig, sigui amb caràcter temporal o amb caràcter definitiu, per motius de seguretat,
de reestructuració o d’interrupció dels serveis informàtics, o per qualsevol altra causa que
així ho aconselli, sense que se’n derivin responsabilitats imputables a SEMTEE ni cap
dret a cobrar una indemnització.
11.- Dipòsit de les bases
Pot consultar aquestes bases a l’adreça www.caldea.com/ca/bases-legals-concursos.
12.- Altres condicions
1. La participació en el sorteig suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases per part
dels participants.

2. Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases prevaldrà el criteri dels
organitzadors. El compliment de les bases se sotmet a la legislació andorrana.
3. La no acceptació de les bases per part del participant implica la seva exclusió del
sorteig.
4. SEMTEE reserva el dret d'excloure aquells participants que, per la seva conducta,
interfereixin en el bon funcionament del sorteig.

