
 

Bases sorteo lote produtos Porto – Muíños 13/01/2019 

Obxecto do sorteo: 

A asociación Operación Pangono Pangono organiza o sorteo dun lote de produtos doados pola empresa 
Porto - Muíños, destinándose a recadación do sorteo á compra de material para o proxecto #AlumeaMalawi. 

Mecánica do sorteo: 

Participarán no sorteo todas aquelas persoas maiores de idade que posúan un dos boletos emitidos pola 
Operación Pangono Pangono para o presente sorteo. 

Os boletos emitiranse en dous formatos: 

- Formato papel: consideraranse válidas todas aquelas participacións en papel que se atopen en bo 
estado e sen signos de ter sido manipuladas. 

- Formato electrónico: consideraranse válidas aquelas participacións electrónicas en formato pdf que 
foran remitidas desde o correo operacionpangonopangono@gmail.com. 

O boleto gañador será aquel co número que coincida coas catro últimas cifras do número do cupón de maior 
premio no sorteo da ONCE do domingo 13 de xaneiro de 2019. 

Premio: 

O premio do sorteo consistirá nun lote de produtos doados pola empresa Porto – Muíños. 

 

Non se poderá cambiar o premio, total ou parcialmente, polo seu valor en metálico. 

Reclamación do premio: 

Quen posúa o boleto premiado disporá de quince días naturais desde a data do sorteo (ata o 28/01/2019) 
para reclamar o premio escribindo ao enderezo electrónico operacionpangonopangono@gmail.com. 

No caso de que non se reclamase o premio ou que o número premiado no cupón da ONCE do día 13 de 
xaneiro 2019 non fora un dos números distribuídos pola Operación Pangono Pangono, no prazo máximo de 
20 días, procederíase a efectuar un sorteo público do premio entre os números distribuídos pola asociación. 

Publicidade: 

O nome e a imaxe da gañadora ou do gañador do sorteo poderá ser feito público con fins publicitarias. 

Aceptación das bases: 

A participación no sorteo implica a aceptación das presentes bases. 

En Malpica de Bergantiños, a 04 de decembro de 2018 


