
 

 

BASES DE LA CAMPANYA DE NADAL “RASCA, RASCA 2021” 

 

Bases de la campanya Rasca Rasca 2021 dels comerços adherits a la UBC. 

 

1- L'inici de la campanya és en data DIJOUS 9 de Desembre de 2021. 

La finalització serà quan s'acabin de repartir totes les cartulines dels rasca-rasca o com a 

màxim pel DIVENDRES 7 de Gener de 2022. 

 

2- La campanya només es realitza entre els comerços adherits a la Unió de Botiguers de 

Constantí. 

Podeu veure la llista de comerços al darrera de la cartulina o a les nostres xarxes socials. 

 

2- El client realitzarà una compra mínima, que serà diferent depenent del tipus de comerç, i 

rebrà una cartulina on podrà rascar al lloc corresponent per saber si ha estat premiat. 

En el cas que la cartulina tingui premi, aquesta indicarà QUIN premi obté. Si surt premi, aquest 

sempre és un premi DIRECTE, i NOMÉS el prodrà utilitzar al MATEIX comerç on ha estat 

premiat en futures compres; no el pot utilitzar en un altre comerç. 

Sino recorda a quin comerç ha estat premiat, el nom apareixerà marcat al darrera de cada 

cartulina. 

En el cas que la cartulina no tingui premi pot seguir realitzant futures compres en varis 

comerços i veure si té sort. 

 

3- Totes les botigues tenen la mateixa quantitat de premis a repartir, però a més hi han 3 

premis ESPECIALS, tres ÚNICS premis de 100 euros. Aquest estaran repartit i no sabem en 

quina botiga es donarà. La persona q obtingui algun d’aquests tres premis especials, sí els 

podra gastar en diferents botigues de la Unió de Botiguers. Per poder gastar-los s’hauran de 

bescanviar primer per uns vals especials.NOMÉS en aquests 3 casos cal dirigir-se a la Clínica 

Fisionatur per poder adquirir-los. 

 

4- Hi han 439 premis i un total de 4350 euros amb premis. 

 

4- Hi haurà un temps màxim per UTILITZAR els premis fins a finals de Febrer del 2022; un cop 

passat aquesta data quedaran anulats. 

 

5- Els premis són exactament els que surtin al rasca-rasca; no es poden bescanviar per altres o 

per diners. 

 

6- Només la persona que realitza la funció de rascar i obté el premi serà la que sabrà que ha 

guanyat; els comerciants no poden saber quines cartulines tenen premi. 

 

7- En el moment de la recollida de premis directes, i si el guanyador està d'acord, es podran 



realitzar fotografies per futures publicitat a les xarxes de la UBC. 

 

8- No s'acceptaran cartulines deteriorades, trencades o de dubtosa credibilitat. 

 

9- Els premis són al PORTADOR de la cartulina guanyadora. 


