
1.-ORGANITZADOR I OBJECTIU

El  Club  Bàsquet  Blanes,  amb  el  suport  de  les  nostres  famílies,  organitza la  Campanya

denominada:  “Fem una Assistència, campanya de suport al petit comerç local”.

El Club Bàsquet Blanes, com a entitat amb més de 60 anys formant part de la vida social i

esportiva de la vila i juntament amb les nostres famílies, som coneixedors dels moments difícils

per  l’economia  i  el  petit  comerç  de  Blanes.  El  nostre  objectiu  amb aquesta  campanya  és

ajudar, dins les nostres possibilitats a aquest sector tant important al nostre poble. La finalitat

és  que cada família del club, tingui uns vals per poder descomptar de les compres en aquests

establiments.

2.-ÀMBIT  TERRITORIAL

La CAMPANYA s’ organitza únicament  en el municipi de Blanes i es fa en col·laboració amb

l’Associació de Botiguers de Blanes Centre. Únicament es podran bescanviar els vals, a les

botigues d’aquesta associació. Consulteu la Relació de Botigues.

3.-ÀMBIT TEMPORAL

La CAMPANYA començarà el dia 01 de Novembre i  finalitzarà el dia 31 de desembre de 2020,

ambdós inclosos. Sense perjudici de poder-ho allargar 15 dies més , si l’organitzador ho  creu

convenient. 

4.- CARÀCTER DE LA PARTICIPACIÓ

La participació en la promoció és  voluntària i gratuïta.

5.- ÀMBIT PERSONAL

El vals es repartiran a totes aquelles famílies, que la temporada passada 19/20  ja estaven al

club i que aquesta temporada 20/21 continuen ( tenen les quotes al dia),  exceptuant les que

venen de l’escola.

6.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

La promoció va dirigida a les famílies que la temporada passada van pagar la quota complerta i

pel fet d’acabar-la abans del previst (per causes del Covid) , es va decidir que de cara aquest

any es faria un abonament de 20 €. Aquest descompte, podia  ser sobre la quota d’aquest any

o en vals regal. Per aquest motiu es repartiran 4 vals de 5 €, que es podran descomptar en les

compres de qualsevol comerç de l’Associació  de Botiguers. 

El val  s’ha d’entregar sencer a la botiga (amb la matriu) i el botiguer es quedarà la matriu i

segellarà el val per la part posterior entregant  aquest  a l’Associació.

El Club Bàsquet Blanes rebrà els vals de l’Associació i  farà l’abonament al  compte d’aquesta.

7.- RESERVES I LIMITACIONS

El Club Bàsquet  Blanes, com a organitzador, es reserva el  dret  a efectuar canvis pel bon

funcionament de la campanya ,quan hi hagi motius de força major que impedeixin portar-ho a

terme amb normalitat. 

8.- ACCEPTACIÓ DE LAS BASES

La  participació  en la   Campanya,  suposa  l’  acceptació  de  les  presents  bases,  així  com la

submissió expressa a les decisions interpretatives  de les mateixes  que realitzi l’organitzador.


