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Bases Concurs Fotografia “La Motxilla Viatgera DiR” 
 
 
1. Descripció de l’acció promocional:  
L’entitat mercantil Gestora Clubs DiR, S.L. (en endavant GCD i/o la organització, 
indistintament), amb domicili al c/ Indústria, núm. 90-92, entresol, 08025 de Barcelona i CIF 
número B-62.849.146, ha organitzat una acció promocional a través de la xarxa social 
Instagram.  
 
La promoció consistirà en un concurs que convida als participants a publicar una fotografia al 
seu perfil d’Instagram on aparegui la motxilla oficial del DiR, entre el 5 d’agost i el 4 de 
setembre de 2016, amb el hashtag #lamotxillaviatgeradir, seguint les condicions indicades en 
les presents Bases, sempre que es compleixi amb tots els requisits de participació. En aquest 
concurs esdevindrà guanyadora la persona que hagi pujat la fotografia més creativa i original, i 
obtindrà com a premi una (1) videocàmera JVC Everio Quad-Proof GZ-R415WEU. 
 
 
2. Requisits de participació: 
2.1. Participants: podran participar en el concurs totes les persones majors d’edat (18 anys), 
residents a Catalunya, que siguin clients del DiR o no i compleixin amb allò establert en les 
presents Bases. 
 
2.2. Període promocional: el període de participació s’iniciarà a dia 5 d’agost de 2016 a les 11:00 
hores i finalitzarà el dia 4 de setembre a les 23:59 hores.  
 
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 d’edat, ni aquells clients 
DiR que no estiguin al corrent de pagament dels seus rebuts. També queden exclosos de 
participació els empleats tant de Gestora Clubs DiR, SL com de qualsevol altre de les societats 
que formen  part del grup mercantil DiR. 
 
2.5. Límit de participacions: No s’admetrà més d’una participació per persona. 
 
 
3. Mecànica del concurs: 
Les persones que desitgin participar en la present promoció hauran de: 
 

- Publicar a Instagram, a partir del 5 d’agost a les 11:00h, una (1) fotografia en la que 
aparegui o no el/la participant amb la motxilla oficial del DiR durant les vacances. La 
fotografia haurà de complir amb les condicions que es descriuen al punt 5 d’aquestes 
bases. 

- Seguidament, el participant haurà d’incloure el hashtag #lamotxillaviatgeradir a la 
descripció de la fotografia i seguir el perfil oficial de Clubs DiR a Instagram (@clubsdir).   

- Perquè la participació sigui vàlida, el participant haurà de tenir el seu perfil 
d’Instagram públic.  

- La persona que hagi publicat la fotografia més creativa i original abans del 4 de 
setembre a las 23:59h, esdevindrà guanyadora.  

 
Es considerarà “participant” d’aquest concurs la persona que hagi pujat la fotografia amb la 
motxilla oficial del DiR al seu perfil públic d’Instagram, hagi escrit el hashtag 
#lamotxillaviatgeradir a la descripció de la fotografia i estigui seguint el perfil de Clubs DiR 
(@clubsdir) a Instagram. 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. 
 
La organització es reserva la facultat de modificar les dates i/o requisits de les fotografies, per 
raons organitzatives, de correcte funcionament del concurs o qualsevol altre raó que la 
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organització consideri necessària. En tot cas, GCD informarà oportunament als participants 
amb antelació suficient. 
 
La organització es reserva el dret d’eliminar de la participació 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. 
 
La organització no assumirà cap responsabilitat pel mal funcionament de la xarxa, informàtics o 
de cap classe que puguin impedir o retardar l’enviament de les fotografies. Les participacions 
incompletes o que no compleixin amb les presents Bases no podran participar. 
 
 
5. Condicions de les fotografies: 

 
- Les fotografies participants hauran d’incloure la motxilla oficial del DiR i hauran de tenir 

relació amb el període estival.   
- 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.  
- La tècnica artística serà lliure i s’admetrà qualsevol procés fotogràfic (color, blanc i negre), 

a excepció del retoc digital. 
- El participant ha de ser propietari, en el seu cas, de tots els drets de propietat intel·lectual 

de les imatges i autoritza a la organització a la seva utilització segons els fins previstos en 
aquestes Bases. Si la fotografia l’han fet tercers diferents del participant, garanteix aquest 
que ha obtingut el consentiment del tercer per enviar-la per la seva participació i que 
aquests tercers han autoritzat a que es pugui utilitzar segons el previst en aquestes Bases. 

- El 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.  
- Només s’admetrà una (1) fotografia per participant. 

 
DiR 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. 
 
 
6. Guanyador i Premi: 

 
GUANYADOR: 
 
Un jurat decidirà que la persona que hagi pujat a la xarxa social Instagram la fotografia més 
creativa i original, que compleixi amb els requisits de participació, abans del 4 de setembre a les 
23:59h serà la guanyadora del concurs. Tanmateix, el jurat designarà amb el mateix criteri dues 
(2) fotografies suplents, en cas que el guanyador no accepti el Premi. 
 
Es contactarà amb el guanyador a través de la mateixa xarxa social d’Instagram, un cop la 
organització confirmi que el Participant compleix els requisits indicats en les presents Bases. El 
guanyador tindrà 7 dies per respondre i confirmar que accepta el premi. Si no respon en aquest 
termini, el premi es traslladarà al primer suplent i així consecutivament.  
 
 
PREMI: 
 
El premi consisteix en UNA (1) videocàmera JVC Everio Quad-Proof GZ-R415WEU,  esportiva i 
d’oci, amb bateria de llarga durada (fins a 5 hores),  resistent a l’aigua fins a 5 m/16.4 peus de 
profunditat, resistent a una caiguda de fins a 1.5 m d’alçada, així com resistent a una congelació 
de fins a -10 ˚C/14˚F. 
 
El premi del present concurs en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració, compensació en 
diners o cessió a tercers a petició dels guanyadors.  
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El premi està subjecte a les disposicions legals sobre I.R.P.F. actualment vigents. 
 
7. Generals: 
 
7.1. Drets d’imatge: GCD com a organitzadora del concurs, es reserva el dret d'utilitzar el nom 
i/o foto dels premiats per administrar el concurs i donar a conèixer el guanyador 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 dels guanyadors 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 donar a conèixer el guanyador. 
 
El consentiment atorgat pel participant mitjançant aquesta clàusula s’entén donat per temps 
indefinit. No obstant li recordem que en qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, 
rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se a aquests efectes, per correu postal a GESTORA 
CLUBS DiR, S.L., C/ Indústria, 90-92, entresol 6è, 08025 de Barcelona, per correu electrònic a 
info@dir.cat o al telèfon d’ Atenció al Client 902 10 1979, indicant el nom i cognoms, domicili a 
efectes de notificacions, còpia del DNI i el dret exercitat.   
 
7.2. Publicació de les Bases: Les presents Bases estaran a disposició dels Participants durant tot 

el període promocional al següent lloc web: http://www.dir.cat/ca/avis-legal  
 

           
 

     Barcelona, a 5 d’agost de 2016 
 

   
 

mailto:info@dir.cat
http://www.dir.cat/ca/avis-legal

