Bases del sorteig #elboixaretcuida
1. La participació de en el sorteig #elboixaretcuida implica l'acceptació íntegra d'aquestes
bases.
2. La Casa-Refugi el Boixar organitza un sorteig en què el personal de el sector sanitari i de
primera necessitat descrit a l'annex 1 d'aquestes bases pot inscriure entre el 15 d'abril i el 26
d'abril 2020 ambdós inclosos(1). Aquesta campanya es diu "#elboixaretcuida".
El sorteig està obert només a personal de el sector sanitari i primera necessitat resident al
territori espanyol.
S'entén per personal de sector sanitari i de primera necessitat aquells descrits a l'annex 1
d'aquestes bases.
3. La participació en aquest sorteig només pot realitzar-se per Internet, mitjançant la pàgina
web www.elboixar.net, entre les dates de vigència de les inscripcions. El sorteig es realitzarà
en la setmana del 27 d'abril al 3 de maig al 2020.
4. L'organitzador es reserva el dret de prorrogar, escurçar modificar o anul·lar aquest sorteig
per raons independents de la seva voluntat. Els participants no podran buscar
responsabilitats en cas que s'acabi modificant, suspenent, posposant o anul·lant aquest
sorteig.
5. El sorteig es realitzarà en la setmana del 27 d'abril al 3 de maig d'acord amb el descrit en els
articles anteriors.
5.1 Premis: 2 nits d'allotjament per a dues persones.
6. Validesa de les estades: Les dates de l'estada hauran de ser consensuades amb nosaltres,
sempre sota reserva i disponibilitat. Les dates de validesa de les estades regalades en la
campanya seran compreses entre el 01 de octubre de 2020 i el 30 de desembre de 2021
(quedant excloses les dates de ponts i festius nacionals).
7. Per a fer la reserva s'haurà de fer en el plaç de 4 setmanes comptant de la data del sorteig
contactant amb nosaltres per email o telèfon.
8. En el plaç de 4 setmanes si no s'ha rebut la reserva aquest sorteig quedarà nul i es tornarà a
sortejar entre els inscrits.
Annex 1
Requisit: Ser personal de el sector sanitari d'un establiment de sanitat pública, privada o residències
d'ancians. Treballadors de comerços essencials (botigues d'alimentació, farmàcies,...). Forces de
seguretat. Bombers. Treballadors del camp. Ramaders. Transportistes de primera necessitat.

