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Bases del sorteig del concurs a Facebook per la
Setmana dels Geoparcs Europeus 2021.
Descobreix el Geoparc!

Primer. Objecte i àmbit
El Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central (Geoparc), a través del seu canal de
Facebook, organitza un concurs amb motiu de la Setmana dels Geoparcs Europeus. El seu
funcionament es regula segons el que s’estableix en aquestes bases.
El concurs consisteix en la publicació de fotografies del Geoparc i els usuaris hauran
d’encertar de quin lloc es tracta. Els objectius del concurs són:
1. Donar a conèixer llocs d’interès del Geoparc que no són els més reconeguts, o els
que sí que ho siguin ensenyar-los des d’un punt de vista menys habitual.
2. Fomentar en el públic una mirada diferent sobre els diferents indrets del Geoparc
que tenen un interès geològic particular.
3. Fomentar compromís dels usuaris del canal de Facebook del Geoparc i augmentar
el nombre de seguidors a través d’aquest concurs.

Segon. Organització
El concurs de Facebook per la Setmana dels Geoparcs Europeus està organitzat pel
Geoparc. Les bases seran publicades a la pàgina web de www.geoparc.cat i a l’e-tauler.

Tercer. Requisits de participació i funcionament del concurs
1. Requisits
Hi poden participar totes les persones físiques que siguin majors d’edat. Cal que siguin
usuàries de Facebook.
Els participants han de ser seguidors del compte de Facebook del Geoparc
(@geoparccatalunyacentral).
2. Funcionament
Entre els dies 24 i 30 de maig, l’organització publicarà cada dia una imatge corresponent a
un lloc diferent a la pàgina de Facebook del Geoparc.
Els usuaris que vulguin participar hauran d’endevinar de quin lloc es tracta deixant un
comentari a l’apartat de comentaris del post.

Entre tots aquells usuaris que hagin respost correctament a qualsevol de les publicacions al
llarg de la setmana, es sortejarà el premi d’aquest concurs.
Només es permet una participació per usuari per dia, però es pot participar cada dia del
concurs. Cada encert suposarà una participació.

Quart. Condicions generals
El Geoparc es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi les condicions
de participació o que estigui fent un mal ús del sorteig. Per exemple, si etiqueta comptes
falsos o utilitza programes externs per afavorir la seva participació.

Cinquè. Premi, calendari, lliurament i acceptació
1. Premi
El premi és el paquet turístic “Del celler a la taula, amb tradició”, per a dues persones i
valorat en 90 €.
Aquest premi està subjecte a les condicions i disponibilitat que marca l’empresa que
comercialitza aquest xec regal (Bagesterradevins).
2. Calendari
La durada del concurs serà del dilluns 24 al diumenge 30 de maig de 2021.
El tancament del concurs i la recollida final de comentaris es farà el dilluns 31 de maig de
2021 a les 12h del migdia.
El dia 31 de maig a les 19h es donarà a conèixer el guanyador a través del compte de
Facebook del Geoparc.
El sorteig es realitzarà a través de la plataforma “sortea2”. En cas que hi hagi alguna
incidència tècnica, es farà servir una plataforma similar.
3. Lliurament del premi
Un cop s’hagi anunciat el resultat, es contactarà amb la persona guanyadora a través d’un
missatge privat per Facebook amb l’objectiu de demanar-li les dades personals (nom,
cognoms, DNI, població i correu electrònic) per a poder fer-li entrega del premi a través de
correu electrònic.
4. Procediment d’acceptació
La persona que hagi guanyat haurà de respondre el missatge privat per Facebook en el
termini de 72 hores per confirmar que accepta el premi i facilitar les dades abans
esmentades per tal de poder fer entrega del premi per correu electrònic. Si el guanyador no
respon en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix alguna de les normes
d’aquest concurs o no vol o no pot gaudir del premi, quedarà descartat i es realitzarà un
segon sorteig. I així successivament fins que hi hagi un guanyador.

Sisè. Protecció de dades personals
Aquest concurs està adreçat a persones majors d’edat. Els participants garanteixen i
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i
autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per Bages
Turisme i el Geoparc.
D’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de
protecció de dades de caràcter personals i garantia dels drets digitals, les dades facilitades
seran incloses a la base de dades de Turisme del Consell Comarcal del Bages. Les dades
s’utilitzaran exclusivament per a fins relacionats amb l’Àrea de Turisme del Consell
Comarcal del Bages i el Geoparc. Qualsevol interessat pot exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició que legalment li corresponen dirigint-se al Consell
comarcal del Bages, per correu postal a la Muralla de Sant Domènec, 24 08241 de Manresa
o per correu electrònic a dpd@ccbages.cat.
Els serveis prestats pel proveïdor extern sortea2, es regulen per les condicions legals
establertes a https://www.sortea2.com/condiciones_legales. En cas que finalment s’utilitzi
una altra plataforma, les condicions seran les que aquesta tingui establertes.

Setè. Exempció de responsabilitat de les xarxes socials
La xarxa social Facebook està exempta de tota responsabilitat en relació amb la promoció i
la participació dels usuaris en aquest sorteig. Aquestes xarxes no patrocinen, avalen o
administren de cap manera aquest sorteig ni hi estan associades.

Vuitè. Limitació de la responsabilitat
El Geoparc no és responsable de les interrupcions o errors a Internet, a la xarxa social del
Geoparc, a la xarxa per cable i a les xarxes de comunicacions electròniques, ni de les
fallades de programari o maquinari ni dels possibles errors en la introducció i/o el
processament de respostes, lliuraments i/o dades personals. El Geoparc no es fa
responsable dels danys i perjudicis de tota naturalesa que, tot i les mesures de seguretat
adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels continguts per part
dels usuaris i, en particular encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que
puguin deure’s a la suplantació de la identitat d’un tercer efectuada per un usuari.

Novè. Altres disposicions
La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu
del Geoparc en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no s'accepten
aquestes bases, el participant en serà exclòs i el Geopar quedarà alliberat del compliment
de qualsevol obligació contreta respecte al participant. El Geoparc es reserva el dret a
introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest sorteig en qualsevol moment i/o
finalitzar -la de forma anticipada si fos necessari per justa causa, sense que d’això pugui
derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests canvis es comunicaran degudament
a través de la pàgina www.geoparc.cat, el perfil de Facebook del Geoparc i, si escau, per

altres mitjans. El Geoparc vetllarà per evitar que cap canvi perjudiqui uns participants
respecte d’altres.

Desè. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la normativa administrativa. Per
resoldre qualsevol controvèrsia d’interpretació o compliment d’aquestes bases, és
competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

