
BASES DO CONCURSO "ENTROIDO 2022" DA ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E 

EMPRESARIOS DE BETANZOS CENTRO COMERCIAL ABERTO 

A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Centro Comercial Aberto (ACEBE CCA) 

convoca a través das súas redes sociais o concurso "ENTROIDO 2022". 

 

CATEGORÍAS 

 

• Categoría Facebook: Premio para a foto con máis  "me gusta" da galería "ENTROIDO 2022" na conta 

@comerciodebetanzos.acebe de Facebook. 

• Categoría Instagram: Premio para a foto con máis  "me gusta" dentro das stories destacadas da 

sección "ENTROIDO 2022" da conta @acebe.cca de Instagram. 

 

PREMIOS 

A persoa gañadora de cada categoría recibirá un acebecheque de 50 € para canxear nunha compra ou 

consumición nun dos establecementos asociados a ACEBE CCA. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

Para participar terás que seguir os seguintes pasos: 

 

Categoría Instagram 

1. Seguir a @acebe.cca en Instagram. 

2. Compartir en Instagram, entre o 25 de febreiro e o 1 de marzo de 2022, unha imaxe na que saias 

disfrazad@, e na que se identifique a un establecemento asociado a ACEBE CCA, diante do escaparate, 

no interior do local, cunha bolsa, diante do rótulo,… 

3. Nesa publicación etiqueta e menciona a @acebe.cca, ao establecemento no que fixeches a foto, e 

inclue o cancelo #acebeentroido22. 

4. O 2 de marzo ACEBE.CCA publicará esa imaxe nas stories destacadas da sección "ENTROIDO 2022" 

da conta @acebe.cca de Instagram. Serán os "me gusta" que obteña esta publicación no Instagram de 

ACEBE CCA entre o 2 de marzo e as 12.00 h do 7 de marzo os que se contabilicen para determinar a 

foto gañadora.  

 

Categoría Facebook 

1. Seguir a @comerciodebetanzos.acebe en Facebook. 

2. Compartir en Facebook, entre o 25 de febreiro e o 1 de marzo de 2022, unha imaxe na que saias 

disfrazad@, e na que se identifique a un establecemento asociado a ACEBE CCA, diante do escaparate, 

no interior do local, cunha bolsa, diante do rótulo,… 

3. Nesa publicación etiqueta e menciona a @comerciodebetanzos.acebe, ao establecemento no que 

fixeches a foto, e inclue o cancelo #acebeentroido22. 

4. O 2 de marzo ACEBE.CCA publicará esa imaxe na galería "ENTROIDO 2022" da conta 

@comerciodebetanzos.acebe de Facebook. Serán os "me gusta" que obteña esta publicación entre o 2 

de marzo e as 12.00 h do 7 de marzo os que se contabilicen para determinar a foto gañadora.  

 

PREMIADOS 

 

O 7 de marzo ás 12:00 h a foto que teña máis "me gusta" en cada unha das contas será a gañadora de 
cada categoría. Publicaranse os nomes das contas gañadoras do concurso nas contas de Facebook e 
Instagram de ACEBE CCA e etiquetarase o perfil do gañador/a. 



ACEBE CCA porase en contacto coa persoa gañadora mediante unha mensaxe privada a través da rede 

social na que gañou para coordinar a entrega do premio. 

A data límite para recoller o premio é o 14 de marzo de 2022. 

A data límite para canxear o acebecheque é o 8 de abril de 2022. O premio obxecto do presente sorteo 

estará suxeito a ingreso a conta do IRPF, que correrá a cargo de ACEBE.CCA. 

Os acebecheques só poderán canxearse nos establecementos asociados a ACEBE CCA. Cada 

acebecheque deberá ser canxeado íntegramente nunha compra ou consumición de importe igual ou 

superior ao valor do mesmo. Se a compra ou consumición fose de importe inferior ao acebecheque non 

poderá recibir o cambio correspondente, perdendo a diferencia. Non se permite a utilización do 

acebecheque como medio de disposición de efectivo.  

 

CONDICIÓNS XERAIS DO CONCURSO 

As persoas participantes comprométense a contar cos dereitos de imaxe e protección dos datos persoais 

das persoas fotografadas. 

A persoa premiada cede os seus dereitos de imaxe para as reportaxes fotográficas, informativas e 

promocionais en calquera soporte divulgativo relacionado co concurso "ENTROIDO 2022" de ACEBE.CCA. 

Non poderán participar no sorteo os empregados de ACEBE.CCA nin os miembros da Xunta Directiva da 

Asociación. O premio só poderá ser entregado a persoas maiores de idade. No caso de que algún 

premiado sexa menor de 18 anos a entrega realizarase aos seus titores legais, que deberán acreditar 

documentalmente  a súa condición. 

Os concursantes poderán consultar as bases do presente concurso durante o período no que estea 

vixente a promoción na páxina web www.comerciodebetanzos.com. 

A participación no concurso implica a aceptación íntegra das bases. 

http://www.comerciodebetanzos.com/

