Bases Concurs Facebook “Cursa DiR Guàrdia Urbana
Diagonal 2019”
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 Facebook.
La promoció consisteix en un concurs que convida als participants a realitzar un comentari sobre
el post publicat a la pàgina de Facebook de @ClubsDiR el dia 24 d’abril de 2019. Aquest post
tractarà específicament sobre el concurs de la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019. Els
participants hauran de comentar el post fent la seva aposta sobre quin creuen que serà el temps
exacte que farà el guanyador de la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019. La participació serà
vàlida fins el dia 11 de maig a les 23:59h i serà condició imprescindible per esdevenir guanyador
complir totes les condicions indicades en les presents Bases. El guanyador obtindrà com a premi
una (1) motocicleta marca SYM, model SYMPHONY ST125, 124,6cc.
2.
Requisits de participació:
2.1. Participants: podran participar en el concurs totes les persones majors d’edat (18 anys),
residents a Catalunya, que s’hagin inscrit a la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019 i
compleixin amb allò establert en les presents Bases.
2.2. Període promocional: el període de participació s’iniciarà a dia 24 d’abril de 2019 i finalitzarà
el dia 11 de maig 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 les persones que no s’hagin inscrit en
la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019, 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:

-

-

Inscriure’s a la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019, que es celebrarà el 12 de
maig a Barcelona (Més informació a https://cursadiagonal.dir.cat).
Seguir el perfil oficial @clubsdir a Facebook.
Publicar a Facebook un comentari responent a la pregunta “quin serà el temps exacte
del guanyador de la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019?” La resposta s’haurà de
donar fent un comentari al post específic que es publicarà a Facebook amb aquesta
pregunta. En cap cas els comentaris participants podran ser editats després d’haver estat
publicats per l’usuari a la plataforma Facebook. Qualsevol comentari que hagi estat editat
quedarà automàticament desqualificat del concurs.
La resposta haurà d’incloure el temps en minuts i segons.
La persona que hagi publicat el temps exacte del guanyador abans de l’11 de maig a les
23:59h, esdevindrà guanyadora.

Es considerarà “participant” d’aquest concurs que la persona s’hagi inscrit a la Cursa DiR Guàrdia
Urbana Diagonal 2019, que hagi publicat un comentari amb el temps guanyador i estigui seguint
el perfil de Clubs DiR (@clubsdir) a Facebook.

No així les altres possibles persones que no incloguin el temps al seu comentari, o bé realitzin el
seu comentari a un altre post de @ClubsDiR que no sigui el propi del concurs, o bé editin el seu
comentari, no tindran dret a reclamar quelcom a la organització per qualsevol concepte relacionat
amb aquesta promoció.
Es considerarà “el temps exacte del guanyador de la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019”
a efectes de la present promoció, aquell temps enregistrat com a temps real a través del chip de
ChampionChip, el qual serà publicat a la pàgina www.championchip.cat.
Es considerarà “guanyador de la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019” a efectes de la
present promoció, el primer participant que passi per la meta i esdevingui guanyador, sense tenir
en consideració les diferents categories de participació existents.
La organització es reserva la facultat de modificar les dates i/o requisits del concurs, per raons
organitzatives, de correcte funcionament del concurs o qualsevol altre raó que la 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 especificitats a les presents bases. 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.

Guanyador i Premi:

GUANYADOR:
La primera persona que hagi publicat el seu comentari encertant el temps exacte que realitzi el
guanyador de la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019 serà la guanyadora del concurs. En
cas que més d‘una persona encerti el temps exacte del guanyador de la cursa, esdevindrà
guanyadora la persona que abans hagi publicat el seu comentari.
En el supòsit que cap participant encerti el temps exacte, esdevindrà guanyadora la persona que
hagi publicat el temps més aproximat sempre que no sobrepassi el temps realitzat pel guanyador
de la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019, es a dir, en tot cas haurà de ser inferior. En cas
que es produeixin empats, esdevindrà guanyadora la persona que abans hagi publicat el seu
comentari.
En el supòsit que dues o més persones hagin encertat el temps exacte realitzat pel guanyador de
la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019, esdevindrà guanyadora aquella que primer ho hagi
publicat, i en cas de coincidència en el temps exacte de publicació, esdevindrà guanyadora la
persona que s’hagués inscrit abans a la Cursa DiR Guàrdia Urbana Diagonal 2019.
Es contactarà amb el guanyador a través de la mateixa xarxa social de Facebook, un cop la
organització confirmi que el Participant compleix els requisits indicats en les presents Bases. El
guanyador tindrà 3 dies hàbils per respondre i confirmar que accepta el premi. Si no respon en
aquest termini, el premi es traslladarà al primer suplent, designat segons el criteri prèviament
descrit, i així consecutivament. Un cop acceptat el premi, s’acordarà amb el guanyador el dia i
hora exacte per la recollida del seu premi.

PREMI:
El premi consisteix en UNA (1) motocicleta marca SYM, model SYMPHONY ST125, 124,6cc, de
color bronze, valorada en dos-mil cent-noranta-nou (2.199€), I.V.A. inclòs.
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.
En cas que el lliurament del premi descrit anteriorment esdevingués 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 o superiors.
El cost de la matriculació i l’assegurança de la motocicleta objecte del Premi correrà a càrrec del
premiat.
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. 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 (incloses les dades del seu perfil públic a
la corresponent xarxa social) quedin incorporades en un fitxer responsabilitat de Gestora Clubs
DiR, SL (GCD, amb NIF B-62.849.146 i domicili al c/ Indústria, 90-92, entl. 6a · 08025
Barcelona) i es tractin amb la finalitat de gestionar la participació a la promoció, l’entrega del
premi si esdevé guanyador i la comunicació de la seva condició de guanyador als diferent mitjans
de difusió online i offline que GCD consideri oportuns.
7.3. Publicació de les Bases: Les presents Bases estaran a disposició dels Participants durant tot
el període promocional al següent lloc web: https://www.dir.cat/ca/avis-legal

Barcelona, a 24 d’abril de 2019

