
 
 

 

ORGANITZADOR 
La FUNDACIÓ OXFAM INTERMÓN domiciliada a Barcelona, carrer Gran Via de les Corts 
Catalans, 641 - 08010 Barcelona, amb CIF G-58236803, realitzarà entre els seus socis/es i 
donants un sorteig de tres viatges a Guatemala. 
 
ÀMBIT TERRITORIAL 
El sorteig serà vàlid en tot el territori nacional. 
 
ÁMBIT TEMPORAL DEL CONCURS  
Participaran en el sorteig els cupons rebuts per Oxfam Intermón entre el 8 de setembre i el 
18 d'abril del 2021 i les inscripcions realitzades entre les mateixes dates fetes via web o 
telèfon. 
 
MANERA I CONDICIONS DE PARTICIPAR 
Podran participar tots els socis i sòcies que romanguin actius/ves a la data del sorteig així 
com, els donants que hagin realitzat una aportació econòmica entre gener del 2020 i 18 
d'abril del 2021 a Oxfam Intermón. 
 
Per a participar els participants hauran d'inscriure's a través del formulari d'inscripció al 
sorteig que es troba en la web d'Oxfam Intermón o trucant al telèfon 900 22 33 00 i 
sol·licitant ser inscrit. Així mateix, podrà fer-se a través de Cupó, en l'esdeveniment que 
Oxfam Intermón el proporcioni a socis/es o donants. 
 
Perquè la participació sigui vàlida hauran d'estar totes les dades emplenades 
(Imprescindible indicar el telèfon per a poder contactar amb els/les guanyadors/es). Només 
serà vàlida un cupó/inscripció per persona. No seran admesos cupons fotocopiats o més 
d'un cupó per persona. 
 
Els qui van realitzar la inscripció per al sorteig del viatge del 2020 (que es va cancel·lar per 
la pandèmia COVID-19) queden inscrits de manera automàtica sempre que: els socis/es 
continuïn actius i els donants hagin realitzat una aportació econòmica entre gener del 2020 i 
abril 2021. 
 
Només participaran en el sorteig els majors de 18 anys i que estiguin degudament inscrits. 
 
Els/les socis/es i donants que es donin d'alta en una data posterior al 18 d'abril de 2021 no 
entraran en el sorteig. 
 
Els/les socis/es i donants amb més de 5 anys d'antiguitat (data de la primera aportació 
anterior al 18 d'abril del 2016) tindran dues oportunitats de resultar guanyadors, per a això, 
Oxfam Intermón introduirà el seu nom per duplicat en el llistat del sorteig. 
 
Les persones que participin en el sorteig hauran d'estar en condicions de salut per a viatjar. 
Si un/una guanyador/a posterior al sorteig es trobés impossibilitat/da per a viatjar, el premi 
se li oferirà al següent en la llista de guanyadors/suplents. 
 
El/la guanyador/al que no vulgui viatjar amb acompanyant podrà fer-ho sol i el bitllet de 
l'acompanyant s'oferirà al següent de la llista de suplents. 



 
SORTEIG I PREMIS 
Els premis del sorteig consistiran en 3 viatges per a dues persones a Guatemala. Cada 
premi inclou per a cada guanyador/a més un/a acompanyant, el bitllet del vol, l'allotjament, el 
transport i la pensió completa, esmorzar, menjars i sopars en grup. Cada viatger (guanyador 
i acompanyant) hauran d'aportar cadascun 600€ per a contribuir a les despeses del viatge. 
 
Els premis no es podran canviar per un altre regal, ni per productes, ni per diners en 
metàl·lic, ni cedir a terceres persones 
 
El sorteig es realitzarà el 6 de maig de 2021, davant el notari de Barcelona Don. Lorenzo P. 
Valverde. 
 
PREMIATS 
Oxfam Intermón informarà els/les guanyadors/es telefònicament. Si en el termini de 3 dies 
no es pogués contactar amb els/les guanyadors/es o aquests renunciessin al premi, seran 
substituïts pels següents suplents de la llista en ordre de suplència. 
 
Si algun dels/les guanyadors/es renunciessin al premi o no volen portar acompanyant, 
s'oferirà a un dels suplents la plaça vacant. El viatge tindrà una durada d'una setmana i es 
realitzarà durant la primera quinzena de juliol 2021 tret que es presentin situacions que 
recomanin el seu ajornament. 
 
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. 
 
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 d'1 de gener del 
2020 fins al 18 d'abril de 2021), així com, els seus parents fins al primer grau de 
consanguinitat. Tampoc podran participar en el sorteig els menors de 18 anys, ni els 
guanyadors de viatges anteriors (Perú 2004, Moçambic 2005, Nicaragua 2006, República 
Dominicana 2007, Burkina Faso 2008, Equador 2009, Tanzània 2010, Bolívia 2011, Perú 
2012, Burundi 2013, República Dominicana 2014, Paraguai 2015, Marroc 2016, Bolívia 
2017, Nepal 2018 i Hondures 2019) o els seus acompanyants. 
 
FORÇA MAJOR 
En cas de força major com a epidèmies, desastres naturals o situació d'inestabilitat política 
que pugui posar en risc la seguretat de les persones, Oxfam Intermón es reserva el dret a 
suspendre, ajornar o cancel·lar el sorteig o el viatge en els termes oferts anteriorment. 


