
 
 

Àmbit territorial 
 
El sorteig serà vàlid en tot el territori nacional.  

 
 

Dates d'inici i fi de l'acció 
 
Els cupons de participació vàlids per al sorteig seran els rebuts entre el 8 de març i el 21 d’abril del 2019 

(segons data de correu) i les inscripcions realitzades entre les mateixes dates via web o telèfon.  

 
 

Sorteig i premis 
 
El premi del sorteig consistirà en 4 viatges per a dues persones a Hondures, que inclourà el vol, l'allotjament, 

el transport i la pensió completa, desdejuni,dinars i sopars de grup. Cada guanyador i acompanyant haurà 
d'aportar 600 € per contribuir a les despeses del viatge. Els patrocinadors finançaran la resta del cost de les 
despeses del viatge. 
 
Es farà un sorteig la primera setmana de maig, mitjançant extracció manual o automàtica dels cupons, pel notari 
Sr. Lorenzo Valverde.  
 
Si algun dels guanyadors renuncia al premi o no vol portar acompanyant, un dels suplents podrà cobrir la plaça 
vacant. El viatge tindrà una durant d’una setmana i es realitzarà durant la primera quinzena de juliol del 2019.  

 
Els premis no es podran canviar per un altre regal, ni per productes, ni per diners en metàl·lic.  

 
 

Procediment del sorteig 
 
Per participar en el sorteig, fa falta constar com a soci o donant actual en la base de dades d'Oxfam Intermón, 

havent fet algun donatiu entre l'1 de gener de 2018 i el 21 d’abril de 2019. Els socis i donants que es donin d'alta 
en una data posterior no entraran en el sorteig. En el cas d'empreses o famílies, el premi pot ser gaudit per 
qualsevol dels seus components i l'acompanyant pot pertànyer o no a l'empresa o família. 
 
Els socis i donants amb més de 5 anys d'antiguitat (data de la primera aportació anterior al 21 d’abril 2014) 
tindran dues oportunitats de resultar guanyadors, introduint-los per duplicat en el llistat del sorteig. 
 
Es pot participar enviant el cupó que rebran els socis i donants al seu domicili, trucant al 900 22 33 00, o a través 
de la pàgina web d'Oxfam Intermón. Perquè la participació sigui vàlida, han de constar totes les dades 
requerides. No seran admesos cupons fotocopiats o més d'un cupó per persona. Imprescindible indicar el telèfon 
per poder contactar amb els guanyadors. 

 
 

Premiats 
 
Oxfam Intermón informarà als guanyadors telefònicament. Si en i termini de 2 dies no es pogués contactar amb 

els guanyadors o aquests renunciessin al premi, seran substituïts pels següents suplents de la llista, també 
escollits per sorteig, contactats per ordre de suplència. 

 
 

Exclosos 
 
Queden excloses del sorteig les persones que han estat o són membres de l'equip operatiu d'Oxfam Intermón 
(només treballadors contractats) durant l'últim any (des de gener del 2018 fins al 21 d’abril de 2019), així com els 
seus parents fins al primer grau. Així mateix, no podran participar en el sorteig dels viatges els menors de 18 
anys ni els guanyadors de viatges anteriors (Perú el 2004, Moçambic el 2005, Nicaragua el 2006, República 
Dominicana el 2007, Burkina Faso el 2008, Equador el 2009, Tanzània el 2010, Bolívia el 2011, Perú 2012, 
Burundi 2013, República Dominicana 2014, Paraguai 2015, Marroc 2016, Bolívia 2017 i Nepal 2018) o els seus 
acompanyants. 


