
 

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES I 

DOCUMENTACIÓ (SBD) 

 

Bases del sorteig d’un iPad Mini 

 

OBJECTIU 

 L’objectiu d’aquest sorteig és promoure la participació dels 

estudiants en l’enquesta de satisfacció del SBD. 

 

REQUISITS PER A PARTICIPAR 

 Per a participar en el sorteig caldrà ser estudiant de la 

Universitat de València (UV) i haver omplit l’enquesta de satisfacció 

del SBD dins del termini proposat. 

 

PREMIS A SORTEJAR 

 El premi consisteix en un iPad Mini valorat en 289 €. 

 

TERMINIS 

 L’enquesta estarà activa del 6 de febrer al 10 de març de 

2017 i el sorteig es farà el dia 21 de març de 2017. 

 

MECÀNICA DEL SORTEIG 

 

El sorteig es realitzarà en el Vicerectorat de Cultura i Igualtat. 
Estaran presents: el Vicerector de Cultura i Igualtat, el Director de la 

Unitat de Qualitat i la Directora del SBD i el Secretari del Comitè de 
Qualitat del SBD. 

 
El sorteig es realitzarà per extracció aleatòria d’un número que 

dóna el sistema el complimentar l’enquesta. Es tindran en compte 
totes les enquestes rebudes dins del termini indicat. 



 

COMUNICACIÓ AL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL 

PREMI 

El resultat del sorteig es farà públic a la web del SBD on 

apareixerà el nom i cognoms del guanyador o guanyadora. La 

persona guanyadora tindrà 15 dies per posar-se en contacte amb el 

SBD mitjançant el telèfon 963983140 o el correu-e biblioteca@uv.es. 

Si passat aquest període, el guanyador o guanyadora no s’ha posat 

en contacte amb el SBD o renunciés al premi, es tornarà a realitzar el 

sorteig. 

 

La persona guanyadora del premi el retirarà en persona, 

presentant el DNI, Passaport o targeta universitària. 

 

El lliurament del premi s’efectuarà a les dependències del 

Vicerectorat de Cultura i Igualtat: C/Universitat, 2; València 46003. 

 

ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

El fet de participar en el sorteig implica que la persona 

participant  accepta totalment les condicions d’aquestes bases. 

 

València, 6 de febrer de 2017 

 

mailto:biblioteca@uv.es

