BASES DEL CONCURS “EL DIBUIX DEL MES” DE SIMÓN COLL

Aquest concurs va dirigit a tots els alumnes de Primària i Secundària de les escoles que visiten
l’Espai Xocolata Simón Coll durant el curs escolar vigent.
El dibuix cal que sigui fet en la página original del quadern d’activitats que es donarà a cada
infant després de la visita a l’Espai Xocolata.
El dibuix es pot enviar per mail a espaixocolata@simoncoll.com o bé per correu postal a:
Chocolates Simón Coll SA “El Dibuix del Mes” c/ Sant Pere, 37 08770 Sant Sadurní d’Anoia
(BCN) indicant en cada cas el nom i cognoms de l’alumne, edat, telèfon, adreça postal i el nom
de l’Escola que ens va visitar.
Tots els dibuixos rebuts del 1 al 31 de cada mes, entraran en el concurs d’aquell mes vigent i
un d’ells serà el guanyador. No hi ha una data límit per enviar el dibuix un cop hagin visitat
l’Espai Xocolata.
El guanyador de cada mes serà escollit per l´equip de l´Espai Xocolata Simón Coll per votació.
Es valorarà la creativitat i es tindrà en compte les edats dels infants. S’escollirà un dibuix per
mes.
El guanyador rebrà un lot de productes de xocolata Simón Coll i unes invitacions per venir a
visitar l´Espai Xocolata amb la seva familia.
Simón Coll es posarà en contacte amb els pares o tutors legals del guanyador de cada mes
mitjançant mail o telefon i es gestionarà l’enviament del premi.
La notificació del guanyador també es farà extensible a l’escola de l’alumne.
El Concurs tindrà vigencia durant el curs escolar.
Les dades personals dels alumnes que participin en el Concurs i dels seus pares no seran
utilitzades en cap cas per Simón Coll, a menys que per algun motiu sigui necessari i sempre
sota el seu consentiment.
Simón Coll es reserva el dret de canviar, modificar o cancel·lar el Concurs sense previ avís.
Per qualsevol consulta sobre aquest concurs, podeu contactar amb
espaixocolata@simoncoll.com o bé al 93 891 10 95.

