BASES DE LA XIII CAMPANYA COMPRA A CASA 2021-2022
Objectiu:
La campanya té por objecte la promoció de l’activitat econòmica
desenvolupada en el municipi de l’Olleria, incentivant la captació de
clients tant de la localitat com de localitats veïnes.
Destinataris:
Tots els comerços (d’alimentació, roba, esports, papereries,
llibreries, calçats, electrodomèstics, estancs, quioscs, ferreteries,
farmàcies, floristeries, fotògrafs, òptiques, joieries, panaderíes,
pastisseries, mobles, articles de regal, etc.), empreses de serveis
(perruqueries, estilistes, sanitaris, assegurances, immobiliàries,
estacions de servei, agències de viatge, etc.), hotels, cafeteries,
bars, restaurants i pubs, i en general qualsevol altra activitat
econòmica que desitgen participar en la campanya.
Durada:
La campanya s’iniciarà el dilluns 22 de novembre de 2021 i
finalitzarà el dimecres 5 de gener de 2022.
Col·laboradors:
 Associació d’empresaris d’hostaleria.
 Associació de comerciants.
 Agrupació de venedors del Mercat Municipal.
Premis:
QUATRE PRIMERS PREMIS DE 300,00 (TRES-CENTS
EUROS): consistirà en dos premis de 300’00€ (TRES-CENTS
EUROS) a gastar en compres, serveis o consumicions en els
diferents comerços i establiments adherits a la present
campanya. Aquest premi caduca als 10 dies naturals a contar
des de l’endemà del lliurament del xec.
50 (CINQUANTA) PREMIS DE 120’00€ (CENT VINT
EUROS): que els agraciats podran gastar en compres, serveis o
consumicions en els diferents comerços i establiments adherits
a la present campanya. Aquest premi caduca als 10 dies
naturals a contar des de l’endemà del lliurament del xec.
Funcionament de la campanya:
Els comerços i establiments que voluntàriament ho desitgen podran
sol·licitar per escrit a la Regidoria de Promoció Econòmica del
Ajuntament de l’Olleria la seua adhesió a la campanya i adquirir les
paperetes numerades que desitgen, per el preu simbòlic de 0,020
cèntims d’euro la papereta (exemple: 200 paperetes = 4’00
€).

Les paperetes i el pagament de les mateixes es realitzaran en
l’Agencia de Desenvolupament Local (ADL) del Ajuntament de
l’Olleria. Dintre del període de vigència de la campanya, el comerç o
establiment anirà lliurant gratuïtament als seus clients las paperetes
numerades, por les compres o consums realitzats, amb la finalitat
d’agrair la fidelitat del client i la major compra o consum realitzat.
Mai es podrà cobrar preu algun per la papereta numerada.
Sorteig dels premis:
El dia 10 de gener de 2022 en lloc i hora que es farà públic amb la
suficient antelació per a assegurar la màxima concurrència, es
realitzarà un sorteig públic davant el Sr. Secretari del Ajuntament de
l’Olleria,
que
donarà
fe
de
l’acte.
 En primer lloc s’extrauran, els 50 (CINCUANTA) primers
nombres agraciats amb 120’00 € (CENT VINT EUROS).
 Posteriorment s’extrauran els nombre
agraciat amb els quatre primers premis.

que

estarà

Les paperetes amb els nombres agraciats, en original, hauran
de ser presentats davant la Secretaria de l’Ajuntament fins les
15:00 hores del 17-01-2022.
Transcorregut aquest termini sense que s’haguera presentat en
forma el nombre extret pel seu posseïdor, aquest quedarà sense
validesa.
Els establiments adherits a aquesta campanya que hagen
rebut xec per compres o serveis prestats als agraciats deuran
de presentar-los al cobrament davant la ADL- Agencia de
Desenvolupament Local (planta baixa del Ajuntament de
l’Olleria) fins les 14:00 hores del DIVENDRES dia 22 d’abril de
2022 adjuntant un tiquet de compra pel valor de los xecs
presentats.
Obligacions de los comerços i establiments participants:


Exhibir en lloc visible el logotip identificatiu de la campanya que li
serà proporcionat por la Regidoria de Promoció Econòmica.



Col·laborar de bona fe en el desenvolupament de la campanya i
realitzar un repartiment just de les paperetes numerades que se li
assignen.
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