
 
 

 

    Campaña “DÍA DA NAI 2022”  
 

Data inicio:.dia 20 de abril. 
Data final: día 1 de maio. 
Data sorteo: día 4 ás 11.00 no local de Adeto. 
 
Bases: 
 
1.- PARTICIPANTES ASOCIADOS: todos os establecementos asociados a ADETO 
participarán nesta acción promocional.  
 
2.- PARTICIPANTES NO SORTEO: no sorteo poden participar todos os clientes que compren 
no comercio asociado Tomiñés que participe nesta acción. A participación dos clientes neste 
sorteo supón a aceptación destas bases. 
 
3.- PROCEDEMENTO: o cliente subirá á Facebook / Instagram unha foto co produto mercado 
nos establecementos asociados e etiquetará nela a @Adetotomino. A partir dese momento 
será considerado/a como participante na campaña. 
 
4.- No caso de non ter conta nas citadas redes sociais, o cliente poderá enviar a súa foto 
directamente a ADETO a través de Whatsapp no número 698 193 729 explicitando o seu 
permiso para que a foto se publique nos perfís de ADETO. 
 
5.- VIXENCIA E LUGAR PARA RETIRAR E CONSUMIR O “CHEQUE REGALO”: A vixencia 
para recoller e consumir o cheque regalo ou o premio será de un mes dende o día do sorteo. 
Neste caso, ata o 4 de xuño de 2022. 
 
6.- NOTIFICACIÓN DO PREMIO: os premiados serán informados a través das redes sociais 
nas que etiquetaron a ADETO ou ben vía Whatsapp e recibirán de xeito dixital un vale co seu 
premio. 
 
7.- PREMIO: sortearanse 5 vales de desconto por valor de 20€ para almorzar en:  
1: Bavic ou La de Maika;  
2: La Dulcekatta ou Nueva Colina; 
3: Olalá ou Os Casqueiros; 
4: San Telmo ou Trece; 
5: Woody Pool ou Xuventud.  
 
8.- ADETO resérvase a posibilidade de non entregar todos os vales no caso de que non haxa 
suficientes participantes que cumpran o procedemento descrito nestas bases. 
 
9.- INTERPRETACIÓN: a interpretación das presentes bases correspóndelle a ADETO. 
 
10.- As persoas gañadoras desta campaña, permitirán a publicación do seu nome na páxina 
web e redes sociais de ADETO así como á difusión das fotografías coas que participen nas 
propias redes sociais de ADETO. 
 
 
Para calquera dúbida ou suxestión, non dubide en contactar nos teléfonos 698 19 37 29 -  986 

09 89 02 ou no mail info@adeto.es 
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