
Bases de la campanya # PassaportOlot 
 

1. La campanya tindrà lloc del 25 de juny al 25 de juliol ambos inclosos. 
2. Per participar a la campanya cal que els usuaris o usuàries: 

a. Publiquin una imatge o vídeo a Instagram on es pugui confirmar i 
mostrar que han gaudit d’un àpat a un local d’hostaleria d’Olot o que 
han adquirit un producte d’un comerç de la ciutat. 

b. Cal que publiquin la imatge o vídeo al ser mur etiquetant els comptes de 
Descobreix Olot, l’Associació de Comerciants d’Olot (en endavant, ACO) 
i l’Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de la Garrotxa (en 
endavant, AHLG) i, en el seu text de publicació cal que inclogui 
l’etiqueta: #PassaportOlot. 

c. Siguin majors de 18 anys i disposin d’un perfil públic a la xarxa social. 
3. S’hi pot participar tantes vegades com es vulgui. 
4. El sorteig es farà el 26 de juliol. 
5. Un cop tancat el termini de participació, la persona guanyadora s’escollirà 

aleatòriament entre totes les que hagin publicat la imatge complint amb els 
requisits esmentats el dia 26 de juliol. 

6. Els premiats podran recollir el seu val de regal des del 26 de juliol fins al 2 
d’agost a les oficines de DinàmiG, situades al carrer Bisbe Lorenzana 15, d’Olot. 
Seran vals personals i intransferibles i no podran ser bescanviat per diners en 
efectiu. 

7. Cada guanyador tindrà dret a un únic val de descompte de 100 €. 
8. Els guanyadors podran fer ús dels 100 euros de regal per a la realització d’un 

viatge o escapada durant tot l’any 2021 però hauran de bescanviar el seu val 
abans del 26 d’octubre, tres mesos després de la finalització de la campanya a 
xarxes. 

9. L’entitat organitzadora no es farà responsable en cas que el guanyador fes un 
mal ús del premi o incompleixi el que disposen les bases legals. 

10. Amb la seva participació al sorteig, autoritza a ACO/AHLG a publicar el seu nom 
i perfil d’instagram si resulta guanyador. 

11. ACO/AHLG es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi les 
condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig. ACO 
es reserva el dret de donar de baixa i eliminar automàticament qualsevol 
participant que faci servir perfils falsos o de procedència dubtosa. 

 
 
 

  

 


