Bases Cornucòpia de l'Associació de
Sant Vicent Ferrer de l'Altar del
Tossal
• El portador de la targeta Cornucòpia de
participació de l'Associació de Sant Vicent
Ferrer de l'Altar del Tossal, participa tots els
dimarts
i divendres en el joc de
l'EUROMILLONES en l'aposta impresa en la
targeta durant tot un any, en sortejos des d’el 1
de Maig de 2015 fins el 30 d'Abril de 2016.
• Existixen 1.000 targetes Cornucòpies emeses
de participació, en una aportació de 10 euros. Podran participar en els
sortejos tota persona física o jurídica que hi haja adquirit la targeta, a partir
del moment de la seua adquisició. Sent el depositari L’Associació de Sant
Vicent Ferrer de l'Altar del Tossal. Després de l'inici del primer sorteig
podran seguir venent-se targetes fins completar les 1.000. Les targetes que
no siguen adquirides son propietat de l’Associació.
• Les targetes Cornucòpies donen dret de participació dels següents:
EUROMILLONES dimarts i divendres i loteria nacional dels dissabtes
PRIMERA CATEGORIA del Sorteig de l'EUROMILLONES, es dir, cas
d'encertar els 5 números mes les 2 estreles i de ser eixa combinació l'ÚNICA
combinació guanyadora, el premi mínim garantisat seria de 15.000 € per
targeta. En este cas les persones posseïdores de la targeta guanyadora
tindran un determini màxim de 3 mesos a partir de la data de dit sorteig per
a depositar i canviar per un rebut en l'entitat bancària que designe
l’Associació, en espera de la seua comprovació i cobro, i que publicarà en
tal cas en la web www.altardeltossal.es. L'empresa UNIVERCARD S.L. farà
una comprovació d'autenticitat gratuïta de totes les targetes, ademés
d'emetre una targeta valida per al temps restant que quede per a finalisar el
determini vàlit de la targeta original, en cas de quedar 4 mesos o mes de
validea de les targetes, sense cost algú.
• Tots els premis menors de 300€, tant del sorteig de l'EUROMILLÓN com
de La loteria nacional aniran sent acumulats a llarc de tot l'any i seran
abonats a partir de l’últim sorteig de participació de les targetes, es dir el
30/04/2016, i se podran abonar durant els següents tres mesos.
• Els premis majors de 300€ se podran abonar a partir de la data del sorteig i
durant tres mesos després del mateix, en el lloc que l’Associació designe per
al cobro dels premis.
• No seran valides les targetes que se troben en mal estat o no reconeixible.
L’Associació entén que el posseïdor d'una targeta caducada renuncia
desinteressadament a la seua participació del premi corresponent,
passant dita quantia a les arques de l’Associació.
• La targeta de participació no es nominal, entregant la quantia del premi al
posseïdor de la targeta el dia que la liquidació del premi se faça efectiva,
dins del PERIODO de validea.

• Les targetes incorporen mesures que proporcionen seguritat davant la copia
fraudulenta, negligent, anómala o dolosa. Totes les targetes van numerades
correlativament i s'acompanyen d'un certificat d’impressió, garantisant, en
tot rigor, l’edició llimitada i exclusiva de la serie. En cas de que
apareixeren copies idèntiques, serà l'empresa UNIVERCARD S.L.
l'encarregada de dirimir la veracitat de la targeta guanyadora.
• Tots els imposts i taxes relacionades en la quantia dels premis o
aquelles despeses adicionals motivats per la demora o negligència dels
guanyadors seran tinguts en conte per estos.
• L’Associació de Sant Vicent Ferrer de l'Altar del Tossal, queda exenta
de responsabilitat en cas de pèrdua, deterior o extraviament de la targeta de
participació Els guanyadors accepten qualsevol modificació que poguera
realisar-se en relació als sortejos semanals del joc EUROMILLONES i els
premis que corresponguen.
• L’Associació de Sant Vicent Ferrer de l'Altar del Tossal se reserva el dret
a cancelar el premi en el cas de que se tinguen motius raonables de creure
que un participant ha infringit qualsevol de les condicions i térmens ací
exposts. L’Associació de Sant Vicent Ferrer de l'Altar del Tossal se
reserva el dret a realisar modificacions o afegir successius anexos sobre la
mecànica i premis del present sorteig, sempre que les mateixes estiguen
justificades o siguen per motius aliens a la seua voluntat, i se comunique als
participants a través de la web de l’Associació.
• La participació en el sorteig supon l’acceptació integra de les presents bases
i la sumissió expressa de les decisions interpretatives que de les mateixes
efectue L’Associació de Sant Vicent Ferrer de l'Altar del Tossal

