BASES PARA O SORTEO DE 250 MOCHILAS ECOLÓXICAS
ENTRE OS ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE
GALICIA QUE PARTICIPEN NA CAMPAÑA "TI ES A PEZA QUE
FALTA. PONLLE FREO AO CONSUMO DE BOLSAS
PLÁSTICAS!"

PRIMEIRA. – Obxecto
A Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A, en adiante SOGAMA, empresa pública de
xestión ambiental, enerxías renovables, innovación tecnolóxica e desenvolvemento sostible ao
servizo da Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible, vai realizar, conforme ás presentes bases, un sorteo de 250 mochilas ecolóxicas entre
todos aqueles escolares de educación primaria que cursen os seus estudios en centros da
Comunidade Autónoma de Galicia e que participen na campaña de educación, concienciación
e sensibilización ambiental "Ti es a peza que falta. Ponlle freo ao consumo de bolsas
plásticas!".
A finalidade desta iniciativa é reducir o consumo de bolsas plásticas e apostar por outras
alternativas máis ecolóxicas como as bolsas de tea, os tradicionais carros da compra e as
bolsas de papel reciclado.

SEGUNDA. - Ámbito Persoal e Territorial
Poderán participar no sorteo das 250 mochilas ecolóxicas o alumnado de Educación Primaria
dos Centros situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

TERCEIRA. - Ámbito Temporal
O prazo de participación finaliza o 21 de marzo de 2009.

CUARTA. - Desenvolvemento do sorteo
SOGAMA distribuirá entre os centros de primaria de Galicia dípticos divulgativos que se farán
chegar, de forma individual, a cada alumno/a, e nos que estes poderán recortar un cupón,
similar ao incluído no Anexo I das presentes bases, co fin de participar no sorteo.
Os/as interesados/as deberán remitir este cupón orixinal a SOGAMA, debidamente
cumprimentado, cos datos de contacto requiridos, así como o seu compromiso ambiental. O
envío dos cupóns de participación poderá realizarse de forma particular ou ben por grupos, a
través dos centros escolares, á seguinte dirección:

1

TI ES A PEZA QUE FALTA
SOGAMA, SA
15187 Cerceda - A Coruña
Este cupón tamén pode facerse chegar por correo electrónico á dirección: cmc@sogama.es.
Só se aceptará unha participación por estudante.
Co fin de evitar a remisión de varios cupóns por un mesmo participante, unha vez arquivados
os datos de contacto facilitados polo alumnado, os cupóns recibidos serán introducidos nunha
urna, que estará custodiada nas oficinas de SOGAMA.
O sorteo, celebrado ante Notario, consistirá na extracción dun total de cincocentos cupóns (dun
en un). Os primeiros douscentos cincuenta cupóns extraidos serán os gañadores dos premios.
Os seguintes douscentos cincuenta cupóns constituirán a lista de reserva, para os casos en
que algún/a dos premiados rexeitasen o premio ou non fose posible contactar con eles no
prazo dun mes. A prelación dos suplentes, dentro da lista de reserva, virá determinada pola
orde na que foron extraidos os cupóns da urna.
O listado de participantes premiados farase público na páxina web de SOGAMA
(www.sogama.es). Así mesmo, SOGAMA porase en contacto cos/as premiados/as por algún
dos medios achegados a través dos seus datos.
Se tras sucesivos intentos e transcorrido un mes, a contar dende o día seguinte da finalización
do sorteo, fose imposible localizar o seu gañador, este perderá o dereito a gozar do premio,
procedéndose á súa adxudicación ao seguinte suplente e así sucesivamente. Se o gañador/a
ou, no seu caso, os suplentes non puidesen ser localizados, terase o sorteo por deserto.

QUINTA. – Premio
O premio que recibirá cada un dos participantes afortunados no sorteo consistirá nunha
mochila ecolóxica de algodón orgánico (Tamaño 28x45x11,5 cm).

SEXTA. - Titularidad dos/as premiados/as
Co fin de confirmar a súa identidade, poderá serlles solicitado o envío de copia ou mostra do
DNI ou doutro título identificativo aos participantes no presente sorteo que resultaren
gañadores.

SÉTIMA. - Exención de responsabilidade
Unha vez entregado ao gañador, SOGAMA non se responsabilizará da perda, rotura ou
destrución do premio.
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OITAVA. - Gratuidad da participación
A participación neste sorteo é gratuíta.

NOVENA. – Exclusión
Os/as fillos/ás dos empregados/as das oficinas de SOGAMA non terán dereito a participar
neste concurso.

DÉCIMA. - Datos de carácter persoal
Os datos recollidos dos cupóns de participación pasarán a formar parte dun ficheiro titularidad
de SOGAMA, coa única finalidade de ordenar o sorteo obxecto das presentes Bases.
En virtude da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter
Persoal, o interesado/a poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e
oposición, enviando unha solicitude acompañada dunha fotocopia do seu DNI á dirección
postal mencionada na Base Cuarta.

DECIMOPRIMEIRA. - Aceptación das Bases
A participación no mencionado sorteo supón a aceptación das presentes bases, así como a
aceptación do criterio que estableza SOGAMA para resolver cantas cuestións se deriven deste.
As Bases desta promoción depositaranse ante Notario e estarán a disposición de calquera
interesado/a nas oficinas de SOGAMA, situadas na dirección mencionada na Base Cuarta e no
Arquivo Electrónico de Bases de Concursos (ÁBACO), accesible a través de internet, na paxína
Web del Consejo General del Notariado (www.notariado.org), apartado "ÁBACO".

DECIMOSEGUNDA. - Interpretación das Bases
Para a resolución de calquera controversia ou discrepancia que puidese xurdir en canto á
interpretación ou aplicación das presentes Bases, tanto SOGAMA como os participantes na
promoción, sométense expresamente á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais do
municipio de A Coruña (provincia de A Coruña), con renuncia expresa ao foro que puidese
corresponderlles.

DECIMOTERCEIRA. - Lei aplicable
A lei aplicable á presente promoción será a española.
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Anexo I
Modelo de cupón de participación
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