
  

 

FIRA COMERCIAL – 25 SETEMBRE 2016 
 

BASES DE PARTICIPACIÓ A LA TÒMBOLA 
 
 
Les presents bases desenvolupen les condicions de participació a 
la Tòmbola de la Fira Comercial del 25 de setembre de 2016. 
 
La Tòmbola es desenvolupa com una activitat de dinamització i 
atracció de públic, sense cap finalitat de lucre, per a l’organització 
ni per a cap establiment participant. 
 
PREMIS.- 
 
Els establiments participants a la Fira, han donat, com a mínim, un objecte o val per 
un servei preferentment relacionat amb la seua activitat comercial, per a conformar 
l’Aparador de Premis de la Tòmbola.  
 
L’Associació Empresarial de Picanya aporta 4 lots de material escolar. 
 
L’Aparador de Premis, es completa amb 20 vals per valor de 2€ cadascú, per a 
bescanviar als establiments hostalers participants a la Picanyam, on se’ls servirà 
tapa+beguda, a més a més 5 carros de compra promocionals “Jo compre al 
comerç de Picanya, el nostre! i 40 llibretes de notes imantades. 
 
La relació completa de premis és la que figura a les presents Bases. 
 
L’Aparador de premis es trobarà exposat a la caseta de l’organització. 
 
S’aniran lliurant els premis als guanyadors/es mentre la Fira estiga activa. 
 
Els premis no lliurats en el moment es tanque la fira, romandran en poder de 
l’organització per a ulteriors activitats. 
 
CÓM PARTICIPAR.- 
 
Les persones que adquiresquen béns o serveis d’entre els expositors de la Fira, 
rebran una butlleta que els donarà dret a estreure un sobre d’entre els disponibles a 
l’urna de premis. 
 

Una butlleta = un sobre 
 
Es podran bescanviar tantes butlletes com es dessitge. 
 
L’Urna de premis, estarà plena amb 82 sobres que contindran cadascú una 
butlleta amb el nom d’un dels premis de l’aparador i 100 sobres que 
contindran una butlleta sense premi. 
 
L’activitat de la tòmbola es tancarà en el moment s’hagen lliurat tots els premis o es 
tanque la Fira. 



  

 

 
No poden participar els titulars dels comerços expositors ni els seus familiars 
directes. 
 
La participació a la Tòmbola implica l’acceptació completa de les presents Bases. 
 
 
APARADOR DE PREMIS.- 
 

PREMI ESTABLIMENT DONANT 

1 làmpada de sal con difusor de 
aceite 

ATELIER KUTHUMI 

1 servei de bellessa al saló PERRUQUERIA LOURDES ZAMORANO 

1 joc de llenç emmarcats RAMÓN Y VICTORIA 

1 capsa decorada de fusta TÉ COLOR 

1 lot escriptura Patrulla Canina XOCOLATE AMB SUCRE 

1 lot de productes naturals ESPECIA·L 

1 complement per a la bicicleta FUTUR BIKE 

1 toalla decorada FILS MERCERIA 

1 lot de mitges LOLA SEDUCCIÓ 

1 cobaya amb gàbia + QUE MASCOTAS 

1 samarreta amb disseny “picaNYa” THE BLACK TOWER 

1 assortiment d’embotit d’Utiel CARNICERÍA ISIDORA - UTIEL 

1 cistell de productes del Limousin COMITÉ JUMELAGE PANAZOL – MAIRIE 
PANAZOL 

 

4 lots de material escolar 
ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE 
PICANYA 

 

20 Vals per tapa+beguda PICANYAM 

Ajuntament de Picanya 5 carros per a la compra 

40 Llibretes de notes imantades 

 
 
L’Aparador de Premis es veurà modificat en cas que algún dels comerços, per la 
raó que siga, finalment no participe a la Fira, podent ser retirat l’objecte o servei 
donat pel mateix, del total de premis a disposició. 
 
 
Picanya, setembre de 2016 


