
 

 

Sorteig curs d’astronauta 
Regalem 250 beques  

Condicions generals de la promoció  

ABACUS S.C.C.L, amb l’ objectiu de d’inspirar les vocacions científiques entre els nens i en 
especial les nenes de les seves sòcies i socis i de les seves clientes i clients,, inicia aquest sorteig 
entre les persones que entre el dijous 18 de novembre de 2021 i el dijous 6 de gener de 2022 
efectuïn una compra a Abacus i participin al present sorteig complint les condicions per participar-
hi. La participació és gratuïta.  

 

1. Àmbit territorial  

No hi ha limitacions territorials. 

2. Data d’inici i acabament del sorteig  

Es podrà participar entre el dijous 18 de novembre de 2021 i el dijous 6 de gener de 2022. El 
diumenge 9 de gener de 2022 es realitzarà el sorteig en directe en un acte prèviament comunicat 
a tots els participants a través del seu email de contacte proporcionat. 

3. Organitzador de la promoció  

L’organitzador d’aquesta promoció és Abacus S.C.C.L amb domicili social al carrer Perú 186, 
08020 de Barcelona, i amb C.I.F. número F-08226714.  

4. Procediment del sorteig i premis  

El sorteig consistirà en fer la compra de qualsevol producte adquirit a qualsevol dels establiments 
Abacus o a la botiga online https://www.abacus.coop/ i omplir el formulari corresponent que es 
troba a la pàgina https://abacus.coop/vullserastronauta, tot adjuntant el tiquet de compra a l’espai 
corresponent del formulari. Cada participant pot participar tantes vegades com ho desitgi, cada 
tiquet de compra correspon a una participació. 

a. Qui guanya  

A efectes de la participació a través del formulari, en ordre cronològic, a cada participant 
li serà assignat un número consecutiu, que serà el seu número participant en el sorteig. 
Els 250 guanyadors seran escollits aleatòriament en un sorteig en directe per streaming  
on s’extraurà de forma aleatòria un número. El participant que posseeixi el mateix 
número que el número extret aleatòriament i els 249 números de participants posteriors 
i consecutius al número extret, i que no hagin estat ja premiats, seran els guanyadors del 
sorteig. En cas de que els números guanyadors siguin superiors al del número de 
participant es tornarà a començar la llista a partir del núm.1. Els participants 
immediatament posteriors als premiats esdevindran suplents. 

Es contactarà personalment amb les persones guanyadores i es comunicaran 
públicament els seus noms https://abacus.coop/vullserastronauta. En el cas de que no 
es pugui localitzar a algun dels participants, per motius agents a Abacus cooperativa, en 
un termini superior a 15 dies des de l'atorgament del mateix, o bé que el premi fos 
expressament rebutjat per qualsevol causa la seva plaça per la beca es contactarà amb 
les persones suplents per ordre numèric. 
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b. El premi  

El premi consisteix en 250 beques per a un curs d’ astronauta valorat en 350€ que es 
celebrarà el mes de Juliol de 2022 organitzar per Hypatia. Aquestes seran lliurades de 
forma individual i en format digital a les 250 persones guanyadores i serà personal i 
intransferible. En cap cas el premi es pot canviar per diners ni per qualsevol altre producte 
de les botigues d’Abacus cooperativa o de la botiga online. Abacus cooperativa no es 
responsabilitza de qualsevol canvi, modificació o anul·lació que pugui patir el curs a data 
posterior a la finalització del present sorteig ni de la pèrdua o ús fraudulent que se’n faci 
de les beques atorgades per part de les persones guanyadores. 

 

5. Comunicació  

Abacus cooperativa es reserva el dret de comunicar a diferents mitjans publicitaris, a les seves 
xarxes socials i a la seva pàgina web el nom de les persones guanyadores del sorteig. Només 
pel fet d’acceptar el premi, el beneficiari autoritza a Abacus cooperativa a utilitzar, si cal, la seva 
imatge en l’explotació publicitària que es faci, si cal, del premi concedit. L’acceptació del premi 
implica l’acceptació d’aquesta clàusula. 

6. Qui hi pot participar  

El sorteig de les beques va dirigit a nens i nenes d’entre 6 i 12 anys però és imprescindible que 
la persona participant sigui major de 18 anys, que serà la persona que, si s’escau, haurà de 
recollir el premi. En cas contrari no es podrà participar en el sorteig.  

És imprescindible acceptar les condicions de l’aplicació del sorteig. En cas de no acceptar la 
sessió de dades sol·licitades l’usuari no podrà participar al sorteig. En cas de no complir els 
requisits especificats en el punt 4 d’aquestes bases serà exclòs del sorteig.  

Les persones que realitzin pràctiques il·lícites en la participació del sorteig quedaran 
automàticament excloses del mateix. Queden exclosos del sorteig els socis treballadors, 
treballadors no socis d’Abacus cooperativa i seus els familiars.  

7. Protecció de dades 

Les dades personals dels participants en aquest sorteig i la imatge del guanyador queden 
subjectes a la mateixa política de protecció de dades que Abacus ja duu a terme respecte dels 
seus socis i sòcies i, per tant, seran objecte de tractament en els mateixos termes i condicions 
que es tracten les dades personals dels socis i sòcies d’Abacus, dels quals aquests són 
coneixedors. La informació detallada de la nostra política de privacitat es troba a 
https://abacus.coop/ca/condicion-legals-i-de-privacitat/ El nom i la imatge del guanyador es 
podran difondre al web d’Abacus, xarxes socials i publicacions pròpies.  

8. Límit de responsabilitats  

Abacus cooperativa no es farà responsable d’aquelles transmissions electròniques que arribin 
incomplertes, s’efectuïn amb retard, es perdin, siguin invàlides en conformitat amb allò establert 
en les presents bases, s’enviïn a través de canals no establerts en el sorteig o siguin confuses 
per qualsevol motiu (errors tècnics inclosos, però no limitats, al mal funcionament de qualsevol 
xarxa, hardware, software, error humà, tècnic o de qualsevol altre tipus), que puguin succeir al 
processar les participacions.  

Excepte que la Llei especifiqui expressament el contrari, Abacus cooperativa no serà 
responsable pels danys i perjudicis que pogués patir la persona guanyadora amb motiu de la 
participació en el present sorteig o per l’ús inadequat dels premis o la modificació o cancel·lació 
del premi per part de l’organització un cop hagi finalitzat el sorteig i, per tant, la relació contractual 
amb Abacus cooperativa. La participació en aquest sorteig suposa la plena acceptació de les 
presents bases.  

https://abacus.coop/ca/condicion-legals-i-de-privacitat/

