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BASES SORTEIG HOTELS AMB DO | 2015 
 
 
PARTICIPANTS 
1. Entrarà en el sorteig qualsevol persona, major d’edat, que introdueixi el seu correu electrònic a 

l’hora de realitzar el pagament de la reserva de qualsevol dels tastos de vins d’Hotels amb DO.  
 

2. Els participants, tant del sorteig com d’Hotels amb DO, han de ser majors d’edat. 
 

PREMI 
 
3. El guanyador gaudirà d’un exclusiu sopar maridatge per a dues persones a l’Escola Superior 

d’Hostaleria de Barcelona (ESHOB) i d’una visita guiada per les seves instal·lacions. 
 
Els alumnes de l’escola, que enguany celebra el seu trentè aniversari, han confeccionat un 
menú d’allò més especial perquè delecteu el vostre paladar: 
 

De benvinguda… 

Aperitiu de l’alumne 

De la terra… 

Foie amb bolets de temporada 

DO Cava Torelló. Brut Reserva | Macabeu, Xarel·lo i Parellada 

Del mar… 

Consomé de garoina amb algues 

Risotto de vieires i verduretes 

Mosel-Saar-Ruwer. DR Loosen Bros | Riesling 

El nostre mar i muntanya | Pollastre La Besàvia i escamarlà 

DO Catalunya  Vinyes de l’Albà 2013 | Sumoll 

De l’aire… 

Sabors, textures i contrasts 

DO Alicante Moscatel de la Marina 2013 | Enrique Mendoza (Moscatell) 

Braç de gitano 

DO Montilla-Moriles Alvear  PX  1927 | Pedro Ximénez 

 
4. El sopar i visita només podrà realitzar-se durant el mes d’octubre de 2015. 
 
 
 GUANYADORS 
 
5. El nom del guanyador es publicarà al nostre Facebook el dia 25/09/2015.  

 
6. El mateix dia 25/09/2015 el guanyador rebrà un e-mail al correu amb el que hagi participat en 

el sorteig. Haurà de contestar-lo abans del 30/09/2015. Si no, es tornarà a fer el sorteig.  
 

 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/mesqhotels
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ALTRES DISPOSICIONS 
 
7. GHB  no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic, 

servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que 
pugui produir-se.  
 

8. GHB queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol 
naturalesa, que pes puguin produir malgrat les mesures de seguretat adoptades, deguts a la 
utilització indeguda dels serveis i continguts per part dels usuaris i, en particular encara que no 
de forma exclusiva, per la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en 
qualsevol tipus de comunicació  vinculada al concurs. 
 

9. Als efectes de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter personal 15/99 de 13 de 
desembre, les dades personals que ens facilitin els concursants s’incorporaran a un fitxer 
automatitzat de titularitat del GHB i seran sotmesos al seu tractament automatitzat, als efectes 
de la gestió, organització i participació relatives al present concurs i l’acció Hotels amb DO. 

 
10. El responsable del fitxer és el Gremi d’hotels de Barcelona amb domicili a Barcelona, Via 

laietana 47, 1r 2a, 08003. 
 
11. GHB es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva 

confidencialitat i a utilitzar-los exclusivament d’acord amb la finalitat del mateix i com a 
responsable del fitxer garanteix als concursants l’exercici dels drets d’accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició de les dades facilitades. 

 
12. El fet de participar en aquest concurs suposa l'acceptació total d'aquestes bases. 
 
 
 


