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BASES PARA DA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DO 
DIA DA NAI 2020 

 
• A campaña de promoción/sorteo do “Día da Nai” desenvólvese a través do noso Facebook/Web e                

poderase participar ata o 10 de maio inclusive. 

• Os premios consisten en 10 vales agasallo valorados en 30€ cada un, para mercar nos                

establecementos asociados do Centro Comercial Aberto Navia cando remate o estado de alarma. 

• Para que a participación sexa válida haberá que cumprir os seguintes requisitos na páxina de                
Facebook: 

• Compartir un debuxo que represente o “DÍA DA NAI” co hashtag #diaNAIenNAVIA 

• Seguir a nosa páxina de Facebook 

• Compartir e darlle “gústame” á publicación da promoción.  

• O sorteo realizarase o día 15 de maio, por medio de sistemas informáticos de selección                

aleatoria entre todas as persoas que cumpran estas bases. Deste sairán as 10 persoas gañadoras               

e así mesmo, outras dez persoas suplentes. 

• As persoas gañadoras daranse a coñecer a través do noso Facebook/Web e terán 10 días para                 

contactar connosco indicando o seu nome completo, DNI e código postal. No caso de non               

contactar, ou rexeitar o agasallo, pasarase ás persoas suplentes, podendo quedar deserto.            

Soamente poderase dar un premio por persoa/perfil. 

• Non poderán participar as persoas titulares/responsables dos establecementos adheridos, nin as            

persoas traballadoras nos mesmos e os familiares directos de ambos. 

• Para participar hai que ser maior de idade, persoa física e ter un perfil real en Facebook. 

• O ámbito de aplicación do concurso é o Concello de Vigo. 

• A Asociación de Comerciantes do PAU de Navia, resérvase o dereito para modificar total ou                

parcialmente estas bases, así como suspender a campaña/sorteo, sen incorrer en ningún tipo de              

responsabilidade. 

• O mero feito de participar nesta promoción, implica que a persoa acepta totalmente as condicións                

destas bases legais. 

• MAIO 2020 

 


