
BASES DEL SORTEIG DE UN XEC REGAL DE L’AGÈNCIA  

B the travel Brand per import de 2.450.-€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓ DEL SORTEIG: Tindrà lloc el dia 25 DE MAIG DE 2019 (dissabte), a la tarda, a la instal·lació 

esportiva PAVELLÓ TERESA MARIA ROCA I VALLMAJOR, al carrer Terrassa, número 33, de 08304-Mataró.  
 

OBJECTE DEL SORTEIG: Hi haurà un únic premi, consistent en un XEC REGAL de 2.450€ bescanviable en 

qualsevol oficina de l’agència de viatges, “B the travel Brand” el premi no és bescanviable pel seu import 

econòmic, és vàlid per a qualsevol dels serveis prestats per l'agència, i si aquests fossin per import superior, el 

premiat satisfarà la diferència; i si fossin inferiors, no podrà reclamar cap tipus de compensació al club o la 

agència de viatges. 
 

MECÀNICA DEL SORTEIG: 

Es faran 200 talonaris, amb 30 butlletes cada talonari, la qual cosa totalitza un total de 6.000 números. Les 

butlletes duran una numeració correlativa de l’1 al 6.000, ambdós inclosos. Per a determinar el número 

guanyador, es disposaran quatre recipients o contenidors, cadascun dels quals contindrà una sèrie de boles 

amb números, i que indicaran, en l’ordre d’extracció, el número de la unitat, de la desena, de la centena i del 

miler, de forma que el número guanyador –de quatre xifres- es conformarà per aquest ordre indicat: unitat-

desena-centena-miler. 
 

1. En primer lloc s’extraurà el número de la unitat, del recipient que conté les boles de la unitat. Aquest 

recipient contindrà 10 boles, marcades amb els números 0 a 9, ambdós inclosos. 
 

2. Després d’obtenir la unitat del número guanyador, s’extraurà el número de la desena, del recipient que 

conté les boles de la desena. Aquest recipient contindrà 10 boles, marcades amb els números 0 a 9, 

ambdós inclosos. 
 

3. A continuació d’haver obtingut la desena del número guanyador, s’extraurà el número de la centena, 

del recipient que conté les boles de la centena. Aquest recipient contindrà 10 boles, marcades amb els 

números 0 a 9, ambdós inclosos. 
 

4. I finalment, en quart lloc, després del número de la centena, s’extraurà el número del miler, del 

recipient que conté les boles del miler. Atès que hi ha 6.000 números, aquest recipient contindrà 6 

boles. Només en el cas que hagués sortit la combinació 0-0-0, al recipient del miler hi haurà les boles 

de l’1 al 6, ambdós inclosos. En aquest cas no tindria sentit deixar la bola del 0, atès que el número 

0000 no existeix en l’univers de possibilitats de premi. I per contra, en cas que la combinació fos 

qualsevol altra que la 0-0-0 indicada, al recipient del miler hi haurà les boles del 0 al 5, ambdós 

inclosos, ja que no tindria cap sentit una combinació que fos un número superior al número 6000, que 

tampoc existeix en l’univers de possibilitats de premi. D’aquesta manera, s’obtindrà la combinació 

guanyadora: miler-centena-desena-unitat, que s’haurà composat amb quatre extraccions en ordre 

invers (unitat-desena-centena-miler). Resultarà guanyador el portador de la butlleta que contingui el 

número de quatre xifres obtingut per la indicada seqüència d’extracció de les dites quatre xifres. 
 

5. El sorteig serà celebrat pel Sr. Guzmán Clavel Jordà, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Catalunya i amb 

residència a la ciutat de Mataró. 
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