
 
 
 
 
BASES DEL CONCURS DE LA MOSTRA GASTRONÒMICA 
 
 
Menja't Andorra organitza un concurs amb motiu de la Mostra Gastronòmica 
d'Andorra, consistent en dues entrades per a l'edició d'enguany, que tindrà lloc el 
diumenge 13 de novembre a l'Andorra Congrés Centre d'Ordino (ACCO). 
 
Objecte i mecànica del concurs: 
El concurs es realitza a Instagram i va dirigit a tots els usuaris de la plataforma digital. 
És imprescindible ser o fer-se seguidor del perfil @menjat_andorra per participar-hi.  
 
Els concursants que hi vulguin participar han de comentar al post del Menja't Andorra 
en què s'anuncia el concurs quin plat els agradaria poder tastar a la Mostra 
Gastronòmica d'Andorra del 2023. 
 
Un jurat format pel consell editor del Menja't Andorra escollirà la resposta més original 
de totes les rebudes.  
 
Durada: 
El concurs s'inicia el dijous 10 de novembre en el moment en què es publica el post a 
Instagram i finalitza el dissabte 12 de novembre a les 12 h, moment en què el jurat 
revisarà totes les respostes i escollirà la guanyadora.  
 
Requisits per participar: 
Podran participar en el concurs totes les persones majors d’edat seguidores del perfil 
d’Instagram @menjat_andorra i que comptin amb un perfil d’usuari públic i real. No 
podran participar-hi els administradors de la pàgina, els treballadors de StoryTelling 
SLU, el Comú d'Ordino, els organitzadors del concurs ni els perfils fraudulents. 
 
Selecció del guanyador, comunicació i lliurament: 
El jurat escollirà la resposta més original. El guanyador s’anunciarà mitjançant una 
publicació al perfil del Menja't Andorra a Instagram i via missatge privat a l'autor del 
comentari, al qual se li indicarà també la manera de recollir el premi. Si no 
s’aconsegueix contactar amb el/la guanyador/a en un termini de 4 hores o si aquest 
renuncia al premi, se seleccionarà un segon guanyador, perdent l’anterior guanyador 
el seu dret a reclamar el premi. 
 
Descripció del premi: 
El premi consisteix en un dues entrades per a la Mostra Gastronòmica d'Andorra 2022, 
que tindrà lloc el diumenge 13 de novembre a les 13.30 h a l'Andorra Congrés Centre 
d'Ordino (ACCO). El premi no pot bescanviar-se per diners ni per cap altre premi. 
 
Dades recollides: 
D'acord amb el que s'estableix en la LQPD 29/2021, del 28 d'octubre, qualificada de 
protecció de dades personals, l'informem que qualsevol dada que pogués ser tractada 
a raó de la participació en el concurs que ens ocupa serà tractada únicament a raó del 
concurs. Les dades facilitades no se cediran a tercers i en els casos en què existeixi 
una obligació legal les tractarem sobre la base del seu consentiment. A més li 
informem que l'entitat NO prendrà decisions automatitzades. 
 



La base legítima del tractament, si s’escau, és el consentiment que atorga el 
participant que el remet mitjançant la participació corresponent. Aquest consentiment 
és indispensable per poder participar i per rebre el premi del concurs. 
 
La informació dels participants serà registrada i utilitzada per StoryTelling Comunicació 
SLU per memoritzar la seva participació al concurs i permetre l'assignació del premi. 
No es farà cap ús comercial de les dades de contacte dels participants. 
 
Acceptació de les bases: 
La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, de 
manera que la manifestació en el sentit de la no acceptació de la totalitat o part de les 
mateixes implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d'això, l’organitzador 
quedarà alliberat del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant. D’altra 
banda no es permetran participacions ofensives, insults, publicitat comercial o política. 
En aquests casos, l’organització es reserva el dret d’eliminar comentaris així com 
d’expulsar el participant. 
 
Desvinculació pel que fa a Instagram: 
Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquest concurs, ni tampoc 
hi està associat. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram i és conscient que està 
proporcionant la seva informació a StoryTelling SLU. La informació que proporcioni 
s’utilitzarà per gestionar la participació del concursant i comunicar-li el premi. 
 
 
 


