BASES LEGALS
campanya #FemEsport

La Fundació Privada Catalana per a l’Esport som una entitat privada d’interès públic sense ànim de lucre, amb domicili
social al Carrer Buenos Aires 56-58 de Barcelona i CIF G62980248, constituïda el 19 de juliol de 2002 amb el número
1.992 de protocol i inscrita amb el número 1721 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Des del
2002 contribuïm a la promoció de l’esport català, donem suport a esportistes i a entitats, generem coneixement i debat,
recolzem la gestió professional de patrocini i potenciem la internacionalització de l’esport català.

• Descripció de l’acció promocional:
La Fundació Privada Catalana per a l’Esport (en endavant “L’organització”), amb
domicili al c/ Buenos Aires 56-58 08030 de Barcelona i CIF número G-62980248, és
una entitat d’interès públic sense ànim de lucre, constituïda el 19 de juliol de 2002,
número 1.992 de protocol i inscrita amb el número 1721 en el Registre de Fundacions
de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació Privada Catalana per a l’Esport organitza aquesta campanya de
promoció de l’esport i l’activitat física a través de les xarxes socials.
La promoció consisteix en un concurs fotogràfic a Instagram que convida a les
persones participants a publicar una fotografia seva realitzant pràctica esportiva o
relacionada amb l’activitat física.
El concurs té una durada de 3 mesos, des del 20 d’octubre de 2016 fins el 15 de gener
de 2017, ambdós inclosos.
D’entre les millors fotografies publicades que reuneixin els requisits contemplats en
aquestes Bases, s’atorgarà un gran premi al final del període del Concurs:
• Pulsera de fitness GARMIN FORERUNNER 235
D’entre les millors fotografies publicades que reuneixin els requisits contemplats en
aquestes Bases, cada semana s’atorgaran passis gratuïts a les instal.lacions del Canal
Olímpic de Catalunya.
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2. Requisits de participació:
2.1. Participants:
Podran participar en el concurs totes les persones majors de 18 anys, residents a
Catalunya, que el perfil d’Instagram amb el que hi participin sigui públic i compleixin
amb allò establert en les presents Bases.
2.2. Període promocional:
El concurs s’iniciarà a les 8:00h del dia 20 d’octubre 2016 i finalitzarà a les 23:59 h
del dia 15 de gener de 2017.
2.3. Gratuïtat:
La participació en aquest concurs és gratuïta i implica l’acceptació de les presents
Bases.
2.4. Exclusió:
No podran participar a la present promoció els menors de 18 anys ni els treballadors
de l’organització.
2.5. Límit de participacions:
No hi haurà límit de participacions per part d’un mateix usuari. Com més fotografies
pengis, més possibilitats tindràs de guanyar!
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3. Desvinculació de la xarxa social Instagram:
La xarxa social Instagram no té cap responsabilitat ni vinculació amb aquest
concurs, i de cap manera està patrocinat, garantit, administrat o associat a
Instagram. En aquest sentit, els participants són coneixedors que la informació l’està
proporcionant

4. Mecànica del concurs:
El concurs s’anunciarà al perfil d’Instagram de la Fundació Catalana per a l’Esport:
http://instagram.com/fundaciocatalanaperalesport.
Les persones que desitgin participar en la present promoció hauran de:
• Entrar al web femesport.cat i introduir-hi les seves dades personals.
• Fer una fotografia de la seva pràctica esportiva, en qualsevol lloc i amb
qualsevol persona.
• Publicar la fotografia al seu perfil públic d’Instagram amb el hashtag
#femesport
El Jurat de l’organtizació, format per tres persones diferents, escollirà la millor
fotografia participant al final del període del Concurs, així com les fotografies
mereixedores dels obsequis setmanals. Per prendre la decisió es tindran en
consideració les fotografies més original i creatives, així com la qualitat tècnica de
la fotografia.
S’anunciaran els guanyadors dels obsequis cada setmana al perfil de Instagram de la
Fundació, i els guanyadors del Concurs, mitjançant la menció del seu usuari
d’Instagram, el dia 21 de gener de 2017 al perfil d’Instagram de la Fundació
(@fundaciocatalanaperalesport), als llocs web femesport.cat i fcesport.cat i
l’organització es posarà en contacte directament amb les persones seleccionades a
través del correu electrònic facilitat.
En el cas que es produeixi una renuncia al premi per part de la persona guanyadora,
o la persona guanyadora no complís amb alguna de les condicions establertes en les
presents Bases, o la persona guanyadora no respongui al contacte amb
l’organització, tindrà la consideració de reserva respecte del premi, en primer lloc
la següent persona participant que hagi obtingut la valoració del jurat com a segona
millor fotografia d’entre les participants en el concurs, i així successivament seguint
el mateix criteri anterior, fins un màxim de dos suplents. Arribat a aquest extrem,
es declararia desert.
Es considerarà “participant” d’aquest concurs la persona titular del perfil públic de
la xarxa social d’Instagram que hagi pujat la fotografia. No així les altres possibles
persones que puguin aparèixer en la mateixa, que no tindran dret a reclamar
quelcom a la organització per qualsevol concepte relacionat amb aquesta promoció.
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L'organització es reserva la facultat de modificar les dates, requisits de les
fotografies o condicions de les votacions, per raons organitzatives, de correcte
funcionament del concurs o qualsevol altre raó que la organització consideri
necessària. En tot cas, l’organització informarà oportunament als participants amb
antelació suficient.
L'organització es reserva el dret d’eliminar al participant que no compleixi amb els
requisits de participació. Així mateix, s’eliminarà de la participació a aquells que
actuïn fraudulentament, amb accions o omissions abusives i/o malintencionades o
que comportin una desigualtat d’oportunitats entre els participants.
L'organització no assumirà cap responsabilitat pel mal funcionament de la xarxa,
problemes informàtics o cap classe d’obstacle que pugui impedir o retardar
l’enviament de les fotografies. Les participacions incompletes o que no compleixin
amb les presents Bases no hi podran participar.
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5. Condicions de les fotografies:
No hi haurà límit de participacions per part d’un mateix usuari. Com més fotografies
pengis, més possibilitats tindràs de guanyar!
Les fotografies han de tenir un perfil públic per tal de que el jurat de l’organització
pugui tenir accés a les mateixes.
Les fotografies hauran de ser pujades entre el 20 d’octubre de 2016 i el 15 de gener
de 2017.
Totes les fotografies hauran de ser inèdites.
S’evitarà que aparegui a la fotografia altres usuaris dels que no es disposi del
consentiment exprés i per escrit per aparèixer en la mateixa.
El participant ha de ser propietari de tots els drets de propietat intel·lectual de les
imatges, o si la fotografia l’han fet tercers o apareix un tercer diferent del
participant, garanteix que ha obtingut el consentiment d’aquest tercer per enviar-la
per la participació i que aquests tercers han autoritzat a que es pugui utilitzar segons
el previst en aquestes Bases, i que, en el seu cas, té cedits els drets d’imatge per la
seva publicació i utilització segons el previst en aquestes bases.
La persona participant garanteix que la fotografia és obra original de la seva
propietat i no infringeix cap dret de tercers.
La participació ha de ser veraç i no enganyosa.
La Fundació Privada Catalana per a l’Esport no admetrà les fotografies que es
considerin que són ofensives, que atempten contra les normes socials de
convivència, usos i costums, que no responen a criteris de bon nivell estètic, que
puguin afectar a la sensibilitat o al bon gust del col·lectiu ciutadà o la imatge o la
intimitat de qualsevol persona, entitat o institució.

La Fundació Privada Catalana per a l’Esport som una entitat privada d’interès públic sense ànim de lucre, amb domicili
social al Carrer Buenos Aires 56-58 de Barcelona i CIF G62980248, constituïda el 19 de juliol de 2002 amb el número
1.992 de protocol i inscrita amb el número 1721 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. Des del
2002 contribuïm a la promoció de l’esport català, donem suport a esportistes i a entitats, generem coneixement i debat,
recolzem la gestió professional de patrocini i potenciem la internacionalització de l’esport català.

6. Persona guanyadora i premis:
Els premi objecte del concurs és el següent:
•

La persona seleccionada com a guanyadora obtindrà una Pulsera de fitness
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D’entre les millors fotografies publicades cada setmana que reuneixin els requisits
contemplats en aquestes Bases, es donaran:
•

Passis gratuïts a les instal·lacions del Canal Olímpic de Catalunya

En cas que el lliurament dels premis descrits anteriorment sigui impossible, total o
parcialment, la organització es reserva el dret a substituir el/s premi/s citat/s per
un altre/s de la mateixa classe i de característiques i valors similars.
En cap cas els Premis podran ser objecte de canvi, alteració, compensació en diners
o cessió a tercers a petició del guanyador, ja que el premi és persona i intransferible.
En cas que el lliurament dels premis descrits anteriorment sigui impossible, total o
parcialment, la organització es reserva el dret a substituir el/s premi/s citat/s per
un altre/s de la mateixa classe i de característiques i valors similars.
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7. Generals:
7.1. Drets d’imatge:
La Fundació Catalana per a l’Esport com a organitzadora del concurs, es reserva el
dret d'utilitzar el nom i/o foto de les persones premiades amb fins publicitaris en
els mitjans de comunicació que cregui oportuns i sense necessitat d’autorització
explícita.
En consideració a l’anterior, l’acceptació del premi per part de les persones
guanyadores comporta el consentiment exprés –als efectes del previst a la Llei
Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret a l’Honor, a la Intimitat
Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge–, a ésser fotografiats o captats per qualsevol
mitjà d’enregistrament o reproducció de la imatge i el so, i a llur posterior
reproducció divulgació, distribució, comunicació pública o publicació per qualsevol
mitjà, sense dret a compensació.
Per tant, la persona guanyadora del concurs de la present promoció autoritza a la
Fundació Privada Catalana per a l’Esport per utilitzar publicitàriament el seu nom i
imatge en material publicitari On Line i Off Line relacionat amb el concurs i la
present promoció.
7.2. Tractament de les dades de caràcter personal:
De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de
dades de caràcter personal (LOPD) i de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de
la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSI), els Participants queden
informats i donen el consentiment exprés a què les seves dades personals, inclosa la
seva imatge, que faciliti durant la participació en el Concurs quedin incorporades en
un fitxer responsabilitat de Fundació Catalana per a l’Esport CIF número G62980248 i domicili al c/Buenos Aires 56-58 0803 de Barcelona i) i es tractin amb
la finalitat de gestionar la participació a la promoció i l’entrega del premi si esdevé
guanyador.
7.3 Publicació de les Bases:
Les presents Bases estaran a disposició dels Participants durant tot el període
promocional al lloc web femesport.cat i fcesport.cat
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