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REGALA’T POBLA! 
Sorteig de 25 Paquets Turístics per visitar la Pobla de Segur. 

ORGANITZA:  

OFICINA DE TURISME I ÀREA DE TURISME DE LA POBLA DE SEGUR, AJUNTAMENT DE LA POBLA DE 

SEGUR 

Dades de l’organitzador: 

Ajuntament de la Pobla de Segur 

Av./Verdaguer 35 25500 

La Pobla de Segur 

Lleida  

P-2521300-J 

DESCRIPCIÓ DE LA INICIATIVA: 

L'Àrea de Turisme de la Pobla de Segur ha creat una campanya de Màrqueting Turístic per ajudar al 

comerç local i als equipaments turístics a sortir-se'n després de la pandèmia, destinant íntegrament 

l'import de la taxa turística del 2019 a aquests. És per això que: 

Et plantegem un concurs a través del qual podries guanyar un dels 25 paquets turístics que oferim, 

simplement seguint el nostre compte d'Instagram, fent un comentari a la publicació del sorteig, indicant 

per què voldries venir a la Pobla de Segur i etiquetant a dues persones. Pots augmentar les teves 

possibilitats de guanyar, compartint aquesta publicació al teu mur/story. Entre tots els participants que 

hagin comentat, sortejarem 25 paquets turístics per a dues persones perquè pugueu gaudir d'un cap de 

setmana a la Pobla. 

TEMPORALITAT DEL CONCURS: 

 

DATA D’INICI  
 

- 21 de Setembre 

DATA FINAL DE PARTICIPACIÓ 
PER ENVIAR EL CODI: 
 

- 30 de Setembre 

DATA DEL SORTEIG: 
 

- Un cop s’acabi la fase de participació, el dia 1 d’octubre 
 

DATA D’ANUNCIAMENT DELS 
GUANYADORS: 
 

- Un cop realitzat el sorteig, el dia següent 
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EL PAQUET TURÍSTIC.  

Se sortejaran un total de 25 paquets turístics per a 2 persones, per a dos dies i una nit en una habitació 

doble d’un  allotjament turístic al municipi de la Pobla de Segur, així com dos àpats i una de les moltes 

activitats que es poden realitzar al territori de la Pobla de Segur. Dins del conjunt de 25 paquets, un 

d’ells inclou una estança en una casa de pagés amb capacitat fins a 10 persones, de la qual en podrà 

gaudir tota la família o grup d’amics. 

El paquet turístic tindrà una validesa des del final del sorteig fins al 31 de Desembre del present any 

2020. 

Els paquets turístics podran ser gaudits  pel propi guanyador o podran ser regalats a tercers. 

REQUISITS PER PARTICIPAR. 

Caldrà tenir un compte d’Instagram i seguir les instruccions que es detallaran a la publicació del sorteig. 

COM PARTICIPAR. 

Al nostre Instagram penjarem una publicació fixada a la qual, després de seguir el nostre compte, 

hauràs de fer m’agrada a la publicació, hauràs de comentar per què vols venir a visitar-nos a la Pobla 

de Segur i etiquetar a dues persones al mateix comentari. Un cop penjat el teu comentari i assolits els 

requisits, entraràs directament dins del sorteig. 

Un participant podrà comentar les vegades que vulgui per aumentar les possibilitats de guanyar però, 

com a màxim, podrà guanyar un paquet turístic. 

Per augmentar les teves possibilitats al sorteig, pots compartir la publicació on s’anuncia el concurs a les 

teves històries. 

SORTEIG. 

Un cop acabada la fase de participació, es realitzarà un sorteig totalment aleatori (que serà publicat a 

Instagram) per tal d’elegir les persones que rebran els paquets turístics, a les quals l’organització del 

concurs contactarà per notificar-les d’aquest fet. Els guanyadors es publicaran als stories i a la publicació 

del sorteig. 

Un cop notificat, l’organització demanarà les dades personals oportunes al participant (nom, direcció, 

telèfon de contacte, acompanyants...),  per tal de realitzar la correcta gestió del tràmit de preparació i 

reserva del paquet turístic, així com fixar la data en la qual es gaudirà del paquet turístic. 

ENTREGA DEL PREMI 

Després de la notificació de ser receptor d’un dels paquets turístics, es farà arribar un document a 

l’afortunat guanyador el qual l’acreditarà com a beneficiari del paquet turístic davant l’Oficina de 

Turisme de la Pobla de Segur. 

Un cop es decideixi quan es vol fer ús del paquet turístic (des de final de sorteig a 31/12/2020) s’haurà 

de notificar amb dues setmanes d’antelació a l’Oficina de Turisme de la Pobla de Segur a través de 

l’adreça turisme@lapobladesegur.cat o contactant al 973 680 257. 

mailto:turisme@lapobladesegur.cat
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Un cop es confirmi amb l’Oficina de Turisme, el beneficiari del paquet haurà de dirigir-se a aquesta en la 

seva arribada al municipi en les dates elegides per tal de confirmar la seva condició de guanyador del 

sorteig. 

En aquest moment es farà un petit acte d’entrega amb una  fotografia o enregistrament multimèdia per 

a ús promocional de l’àrea de turisme de la Pobla de Segur, sempre i que les dues parts i accedeixin. Des 

de l’Àrea de Turisme també agrairíem que s’etiquetés el perfil de l’Ajuntament de la Pobla de Segur 

d’Instagram en alguna de les publicacions que es fessin en aquesta xarxa social durant l’estada dels 

guanyadors al municipi. 

PRORROGUES O SUSPENSIÓ. 

L’organització es reserva el dret a la suspensió del concurs o a prorrogar els períodes de participació per 

entrar en el sorteig, sempre i quan es consideri que existeixen motius de pes per dur a terme aquestes 

mesures.  

PENALITZACIÓ O DESQUALIFICACIÓ. 

Es desqualificarà a tots aquells que participin en forma de multi-compte d’Instagram, realitzin pràctiques 

de “SPAM” o busquin sabotejar el concurs. 

 


