
BASES SORTEIG FESTA 20 ANIVERSARI PARCBIT. 19 d’octubre 2022. 

 La participació en el sorteig és gratuïta.

 Només poden participar majors de 18 anys. 

 Podran participar les persones que consumeixin als restaurants i food-
trucks de l'esdeveniment (1 ticket per consumició). També participen 
en el sorteig les persones que participen en les activitats de teambuil-
ding (5 tickets per participació). 

 Les persones que consumeixin als restaurants o foodtrucks, o partici-
pin en les activitats de teambuilding rebran dues còpies d'un ticket de 
participació amb un nombre aleatori. Un dels tickets se'l quedarà el 
participant i l'altre es dipositarà a l'urna del sorteig. 

 Cada persona podrà participar el nombre de vegades que hagi adquirit 
un ticket.

 La Fundació Bit es reserva el dret de repartir tickets entre els seus col-
laboradors a la festa. 

 Si la persona resulta guanyadora, ha de proporcionar les següents da-
des personals que seran emprades respectant la normativa en LOPD: 
Nom, DNI/NIE/Passaport vigent, empresa, càrrec, correu electrònic i 
telèfon de contacte.

 L'hora màxima per dipositar els tickets amb el número de participació 
en les urnes del sorteig serà les 18.30 hores. 

 L'elecció del guanyador es realitzarà mitjançant sorteig. Una mà inno-
cent traurà els tickets de les urnes.  

 Els premis són els següents: 

Experiència tren i tramvia de Sóller y vaixell a Sa Calobra per dues persones.

Dos tickets pel City Sight Seeing Bus en Palma. 

Dos tickets para les Coves Hams & Dino Park en Porto Cristo.

Un patinet elèctric.

Quatre abonaments per l'espectacle CircAire. (2 sorte

Dos bonos d'experiències a hotels valorats en 120 € cada un.

Recull de publicacions de The Fairy Feller. 

 El premi no es pot canviar pel seu equivalent en metàl·lic.

Fundació Balear d’Innovació i Tecnologia, Carrer Laura Bassy, Centre Empresarial Son Espanyol, 07121 Palma.
CIF G57775884

Tel. 971 78 47 30 Fax: 971 78 46 36



 Els noms dels guanyadors es comunicaran dia 19 d'octubre a les 19 
hores en la festa. 

 En el moment del lliurament del premi, el guanyador haurà d'acreditar 
la seva identitat a través de la següent documentació oficial: DNI o 
passaport o NIE vigents. 

 Si el guanyador d'un premi no hi és presencialment en el moment de la
celebració del sorteig (19 d'octubre, 19 hores), es repetirà el sorteig del
premi en questió.

 Els guanyadors dels premis s'han de posar en contacte per e-mail co-
municacio@fundaciobit.org abans de dilluns 24 d'octubre per informar-
se de com gaudir del seu regal. 

 La consideració de guanyador del sorteig suposa l'acceptació expressa
de les presents bases i el coneixement de la mecànica del sorteig.

 La Fundació Bit es reserva el dret d'anul·lar o suspendre el sorteig, així
com modificar alguna condició en cas que per raons alienes a la seva 
voluntat no sigui possible complir amb el seu normal desenvolupament
segons el que disposen les presents bases, sense que per aquesta raó
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