BASES DEL CONCURS PAELLA GEGANT
LA RECICLÀ 2019
1. Qui ho organitza
Ecovidrio, entitat sense ànim de lucre que s'encarrega de gestionar el
reciclatge de residus d'envasos de vidre a Espanya. *Ecovidrio, Societat
Ecològica per al Reciclatge dels Envasos de Vidre CIF: G-81312001.
2. Objectius del concurs
El concurs es realitza amb l'objectiu de premiar a les Comissions Falleres més
sostenibles i respectuoses amb el medi ambient.
3. Participants
Podran participar en la campanya totes les comissions falleres de les àrees de
València, Mislata i Burjassot pertanyents a Junta Central Fallera.
4. Quan
La *Reciclà donarà començament el 9 de març i es prolongarà fins al dia 22 de
març 2019.
5. Criteri guanyador
Sol per participar en aquesta campanya, cada comissió fallera rebrà una
banderola commemorativa de #LaReciclà. Totes aquelles comissions que
hagen reciclat, durant el període corresponent, una quantitat igual o superior
a 400 Kg entraran en el sorteig del gran premi.
6. Elecció del guanyador
El sorteig serà realitzat per la Fallera Major, Marina Civera, davant notari.
L'elecció del guanyador serà a través d'un sorteig a l'atzar en el qual es
coneixerà quina és la comissió fallera guanyadora de la iniciativa “La
Reciclà”.
El gran premi que rebrà la comissió guanyadora del sorteig serà:
• Una paella gegant per a 500 persones en la falla guanyadora.
Aquelles comissions que compartisquen contenidor, rebran conjuntament el

gran premi, en cas de resultar premiades.
7. Disposicions complementàries
Els participants de “La Reciclà” garanteixen el desenvolupament sostenible de
l'acció en tot moment. La col·locació dels contenidors garantirà que no
s'infringisca cap legislació viària ni siguen contràries a la llei.
Així mateix, Ecovidrio es reserva el dret a eliminar aquelles comissions que
hagen fet un ús fraudulent de les bases legals i de la iniciativa del concurs.
La participació en aquest concurs implica el coneixement i acceptació de
totes les seues condicions, les que es troben contingudes en aquestes Bases i
qualsevol imprevista serà resolt a criteri del consell regulador de *Ecovidrio.
Les bases legals del concurs poden ser consultades en www.larecicla.com en
l'apartat de “Premis”.

