
 

 

BASES DEL CONCURS 'El GRAN LAUREANU' 

 

Durant la campanya de Nadal, que seran 4 setmanes aproximadament, els comerços 

de Calaf adherits a la campanya de Nadal, repartiran aquests bitllets. El numero serà per 

participar en el sorteig del dia 5 de Gener pel premi de 500 € per gastar en un dia als 

comerços adherits a la campanya. El descompte de 0,10 cèntims serà acumulable per 

bescanviar en els comerços adherits a la campanya quan hagi sortit el guanyador, no 

es bescanviaran fins que no hagi sortit el premi. 

Tot bitllet guixat o estripat es considerà nul. 

El sorteig es realitzarà el dia 5 de gener de 2020, es traurà un número guanyador i un 

número suplent. Aquest suplent passarà a fer de reserva per si no surt el 

primer numero guanyador, en el cas que el dia 20 de Gener a les 12 de la nit no hagi 

sortit, serà el número suplent el que es considerarà el número premiat. Si passat el dia 

3 de Febrer a les 12 de la nit no a sortit el guanyador el premi quedarà desert. 

Passat el dia 29 de febrer els establiments adherits a la campanya, no descanviaran cap 

bitllet "Laureanu". 

El guanyador intercanviarà el seu bitllet "Laureanu" pel bitllet retallable "Gran Laureanu". 

En el cas que el guanyador del "Gran Laureanu" sigui un menor d'edat, aquest haurà 

d'anar acompanyat d'un adult. 

El guanyador del premi disposarà d'1 dia per gastar els "Laureanus" per un valor 

de 500 € (a escollir de dimarts a dissabte) en els comerços de Calaf adherits a la 

campanya de Nadal. 

En els comerços on el servei no pot ser immediat ex: estètica, perruqueries, mobles, 

decoració i construcció, es farà la reserva i el pagament previ al servei. 

El "Gran Laureanu" estarà dividit amb bitllets de 10, 20 i 50 "Laureanus" 

retallables perquè sigui més pràctic. 

Els comerços no podran donar canvi dels bitllets "Laureanus". 

L'entrega dels "Laurenus" es realitzarà el mateix dia que el beneficiari en vulgui fer ús, 

tenint en compte que ha de ser abans del 29 de Febrer. 

La persona guanyadora s'haurà de posar amb contacte amb LA SENALLA. 

Els comerços adherits a la campanya es reservaran el dret d'invertir en properes 

campanyes els diners en el cas que el premi quedi desert. 

Els comerços adherits a la campanya es reservaran el dret de publicar imatges del 

seguiment del premi. 

Els comerciants i familiars directes no podran participar. 

 

 

 


