
 

ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DEL SERVEI DE BIBLIOTEQUES I 
DOCUMENTACIÓ (SBD) 

 

Bases del sorteig de 10 Carregadors externs de butxaca 

 

OBJECTIU 

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

professors i professores de la UV i del personal del Servei  en l’enquesta 

de satisfacció del SBD. 

 

REQUISITS PER A PARTICIPAR 

 Per a participar en el sorteig caldrà ser PAS del SBD  o PDI 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 10 carregadors externs de butxaca (Model 

0702011BUV), valorats en 7,22 euros per unitat, 5 per al PDI i 5 per al 

PAS del SBD. 

 

Característiques: Carregador Power Bank "Universitat València" 

Carregador amb indicador de llum. Capacitat de 2400 mAh per a ús mòbil. 
Corrent de sortida de 5V/1A. Adequat per a la majoria de smartphones i 

minitablets. Inclou cable amb connexió USB de 26cm i micro adaptador 
d'USB. 

 

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 de 5 números de les 
enquestes de PDI i 5 de les enquestes de PAS, que dona el sistema al 

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 apareixeran 

els noms i cognoms dels guanyadors o guanyadores. Les persones 

guanyadores tindran 15 dies per posar-se en contacte amb el SBD 

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

aquest termini, el guanyador o guanyadora no s’ha posat en contacte amb 

el SBD o renunciés al premi, es tornarà a realitzar el sorteig. 

 

Les persones guanyadores del premi el retiraran 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

