
Modificació de les Bases completes del Concurs 

“Et portem al Paradís” 
A continuació es detallen aquells punts que s’han vist afectats per l’ajornament 
del termini de participació i de la finalització del concurs a causa de les condicions 
excepcionals provocades per la pandèmia del COVID-19. 
Aquesta modificació complementa les Bases completes del Concurs. 
 
4.- DATES DE LA PROMOCIÓ 
L’ampliació del termini per participar a “EL CONCURS”, sempre que es 
compleixin les altres condicions que més endavant es detallen, serà del 25 d’abril 
de 2020 fins al 27 de novembre de 2020. El sorteig del guanyador/de la 
guanyadora tindrà lloc el dia 1 de gener de 2020 d’entre tots els/les participants 
al concurs que compleixin el que disposen aquestes Bases i serà comunicat el 
mateix dia. 
Els registres de totes aquelles persones que hagin participat al CONCURS de 
manera vàlida del 2 de setembre de 2019 al 24 d’abril de 2020 seran incorporats 
a la base de dades final dels participants al CONCURS i optaran al premi amb 
les mateixes condicions que la resta de participants. 
 
5.- PREMIS 
El val del viatge a Bali per a dues persones en règim de tot inclòs podrà ser 
bescanviat  per una setmana per a dues persones en règim de tot inclòs en un 
allotjament de luxe al territori català per un import equivalent 
 
En el moment de l’acceptació del premi el guanyador/guanyadora haurà de 
confirmar per escrit quina de les dues opcions de premi tria: el viatge a Bali o 
l’estada a Catalunya. 
 
7.- LA TRIA DEL GUANYADOR 
Els responsables de la DOP Pera de Lleida (el president, la responsable de 
qualitat i la responsable de màrqueting) es reuniran el dia el 1 de gener de 2020 
i efectuaran el sorteig a través d’una de les plataformes existents a tal efecte i es 
comunicarà al/la guanyador/guanyadora el mateix dia 1 de gener de 2020 a 
través de l’e-mail que hagi registrat en el concurs. 

 
8.- COMUNICACIÓ I ACCEPTACIÓ DEL PREMI 
Un cop seleccionat/seleccionada el guanyador/la guanyadora i els/les QUATRE 
RESERVES, EL CONSELL contactarà el dia 1 de gener de 2020 amb el/la 
guanyador/guanyadora.  


