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BASES DEL SORTEIG DE PREMIS DEL CALENDARI 
D’ADVENT DE TARRAGONA 

 
 
 

1. Objecte i tema 
 
L’associació de comerciants Via T Tarragona-Shopping crea el primer calendari d’advent 
de Tarragona, un calendari únic i exclusiu amb personalitat tarragonina que tindrà 
vinculats premis exclusius vinculats a la seva numeració. 
 
Es produiran 1.000 unitats i es distribuiran als punts de venda oficials: 
 

- ABACUS TARRAGONA 
- EL LLORO DE LA NEGRITA 
- FARMÀCIA M. ESTHER 
- SR MIYAGI TARRAGONA 
- ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS VIA T (rambla Nova 37, principal, 43003 

Tarragona) 
 

2. Condicions 

 

Per poder optar a algun dels premis vinculats és imprescindible disposar d’un o més 
calendaris d’advent de Tarragona. 

Els calendaris tenen una numeració única del 0001 al 1.000. 

Cap calendari NO podrà estar premiat 2 vegades amb la mateixa numeració. 

És indispensable venir amb el calendari a recollir el premi. 
 

3. Premis 

5 entrades dobles per anar al Magatzem Reial – Ajuntament de Tarragona 

1 entrada doble d’una hora  per anar al Salting Tarragona – Salting Tarragona 

1 diamant de 0,20 quirats – Via T Tarragona-Shopping 

5 packs dobles d’atraccions i simuladors de la Fireta de Nadal – Via T Tarragona-Shopping 

2 targetes de 50 € - Boboli Tarragona 

2 entrades dobles per anar a Port Aventura i Ferrari land (abans del 8 de gener de 2023 ) – Port Aventura 
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1 planxa de cabell – Oktober perruqueres 

1 assecador de cabell – Oktober perruquers 

2 entrades dobles per a l’espectacle de Los Secretos  – Tarraco Arena 

1 entrada doble per al ballet El llac dels cignes (2 de gener de 2023) - Palau de Congressos de Tarragona 

1 entrada doble per al concert de El Arrebato (22 de gener de 2023) - Palau de Congressos de Tarragona 

1 entrada doble per a la Fira Starraco Unlimited (4 i 5 de febrer de 2023) – Palau de Congressos de 
Tarragona 

1 entrada doble  per al concert de Café Quijano (24 de març de 2023 )– Palau de Congressos 

1 Fun Week - setmana de casal d'anglès - La Martina Kids and us 

 

4. Sorteig 
 
El sorteig es farà cada dijous i divendres ( del 1 al 23 de desembre ) concretament els dies  
1 i 2 de desembre, 8 i 9 de desembre, 15 i 16 de desembre, 22 i 23 de desembre a través 
de la plataforma APP SORTEOS. 
Cada dia es posaran els números al bombo i adjudicarà un guanyador i una reserva. 
Les numeracions guanyadores no es tornaran a posar al bombo en els sortejos següents. 
Les numeracions i regals s’aniran publicant a les històries de l’Instagram de l’associació 
de comerciants Via T (@laviatdetarragona) i també s’anirà actualitzant al web 
www.laviat.com (apartat «Calendari d’Advent de Tarragona»). 
Donat que el premi es bescanvia a través de la numeració del calendari, és molt important 
que tant si ets guanyador com si ets reserva et posis en contacte amb l’organització. 
En cap cas es quedarà cap regal sense guanyador. Si algun regal no és recollit es tornarà 
fer un sorteig consecutivament fins exhaurir-los. 
 
Si la teva numeració té premi, posa’t en contacte amb info@laviat.com / 671 552 142 / 
977 234 112. 
Persona de contacte: Judith Sentís Montané 
 
 

5. Protecció de dades de caràcter personal 
 

Responsable del tractament: Associació de Comerciants Via T. 
 

Finalitat del tractament  
— Gestionar la participació dels concursants i posar-se en contacte amb els participants. 
— Comunicar-los que han estat guanyadors del concurs. 
 
Destrucció de la llista de dades personals 
— Un mes després de l’entrega del premi, s'eliminarà la llista dels participants, i per tant no se'n 
conservarà cap dada. 
 
Destinatari de cessions o transferències: Associació de Comerciants Via T 

http://www.laviat.com/
mailto:info@laviat.com
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L’Associació de Comerciants Via T garanteix el compliment íntegre del Reglament (UE) 2016/679 
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades. Us 
informem que l’adreça de correu electrònic on la persona interessada pot exercir els drets 
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és info@laviat.com. 

 
 

mailto:info@laviat.com
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