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BASES LEGALS CONCURS  
“NISSAN ET CONVIDA A LA BERGA 
SANTPEDOR” 
OBJECTE, DATES I ÁMBIT 

El Club Esportiu 2x2 Santpedor, en endavant C.E. 2x2 Santpedor, i Sanfeliu Motors a través de la seva pàgina de 
Facebook realitzarà un concurs anomenat “Inscripcions per a la Berga Santpedor” en el que podran participar-hi tots 
els usuaris de Facebook majors d’edat residents a Espanya que siguin fans de la pàgina del C.E. 2x2 Santpedor 
(https://www.facebook.com/2x2santpedor) i de Sanfeliu Motors (https://www.facebook.com/Sanfeliu-Motors-
1397405010504841/). 

 

NOM DE LA PROMOCIÓ 

El C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors regalaran inscripcions  per a la Berga Santpedor 2015 a través del seu concurs 
“Nissan et convida a la Berga Santpedor”. 

 

DESCRIPCIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ 

Per a poder participar en la promoció els usuaris interessats hauran d’accedir a la pàgina  del C.E. 2x2 Santpedor 
(https://www.facebook.com/2x2santpedor) i fer m’agrada en aquesta. També hauran d’accedir a la pàgina de Sanfeliu 
Motors (https://www.facebook.com/Sanfeliu-Motors-1397405010504841/) i fer m’agrada en aquesta.  

A continuació, ens haurán d’enviar la foto en la que volen participar al concurs al correu electrònic info@2x2.cat. En 
aquest correu, cal indicar també les dades de contacte: Nom, Cognoms, DNI i adreça de correu electrònic. 

Els usuaris participants haurán de convidar als seus amics i amigues a Facebook a fer M’agrada a la seva foto a 
l’àlbum que es crearà a la pàgina de Facebook del C.E. 2x2 Santpedor. És a dir que al concurs participaran dos tipus 
d’usuaris, els que envien la seva fotografia i els que voten als participants previament registrats al concurs. 

Entre totes les fotos que ens feu arribar per participar al concurs, i segons la quantitat de m’agrades que tinguin les 
fotos, es determinarà el guanyador/a. 

La foto haurà de contenir de forma visible algun element de la marca Nissan, Sanfeliu Motors o Evalia Camper. En 
cas que la foto no mostri cap element dels anteriorment citats, aquesta no podrà formar part de l’álbum i per tant, no 
podrà concursar. 
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LLOC  I  DURACIÓ  DE  LA  PROMOCIÓ  

El present concurs només tindrà validesa en territori Espanyol des del 19 d’octubre fins el 6 de novembre, ambdós 
dies inclosos. 

Es publicaran els guanyadors del concurs de cada setmana els dies següents: 

 Setmana del 19 al 25 d’octubre: dilluns 26 d’octubre. 
 Setmana del 26 d’octubre al 1 de novembre: dilluns 2 de novembre 
 Setmana del 2 al 6 de novembre: Divendres 6 de novembre 

 

PREMIS  

Cada setmana hi haurà un total de 3 inscripcions que s’entregaran a les fotos que tinguin més “M’agrada” de l’àlbum 
d’aquella setmana. 

En cas que hi hagi dues o més fotos amb el mateix número de m’agrada, es tindrà en compte l’ordre d’arribada de les 
fotos al correu electrònic del C.E. 2x2 Santpedor, quedant en primer lloc la primera a arribar, i així successivament. 

Cada premiat rebrà una inscripció gratuïta per a la Berga Santpedor 2015. En cas d’haver realitzat ja la inscripció a la 
Berga Santpedor, se li abonarà l’import total de la inscripció. 

El C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, organitzadors d’aquest concurs es posaran en contacte amb els guanyadors 
mitjançant correu electrònic que es va facilitar al fer-nos arribar la imatge que participava en el concurs.  

En cas de que algun dels guanyadors no contesti en el termini indicat per acceptar el premi, si no compleix totes o 
algunes de les normes d’aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat. 

El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic (a accepció que el premiat ja estigui inscrit a la Berga 
Santpedor 2015) ni per cap altre premi. 

El premi sols inclou la inscripció a la Berga Santpedor (20€) i per tant no inclou l’assegurança ni tampoc el servei 
d’autobús de Santpedor fins a Berga. 
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PROTECCIÓ  DE  DADES  PERSONALS  

Els participants autoritzen que les seves dades personals facilitades siguin incorporades a un fitxer el responsable del 
qual és el C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, que les utilitzarà per a gestionar aquest concurs promocional, per a 
contactar amb els guanyadors i entregar-los el premi i enviar-los comunicacions posteriors del C.E. 2x2 Santpedor i 
Sanfeliu Motors. Aquestes dades seran tractades confidencialment i en conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament. 

Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal. 

El titular de les dades podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, sol·licitant-ho per escrit, amb 
còpia del seu DNI o document d’identificació a les següents adreces:  

 C/ Camí de Llussà, 4 bis, 08251 Santpedor, o per correu electrònic a la següent adreça: info@2x2.cat.  
 C/ Sant Joan d’en Coll, 52, 08240 Manresa, o per correu electrònic a la següent adreça: 

f.puigmal@sanfeliu.com. 

 

NORMES  DE  CONTROL  I  SEGURETAT  

El C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, es reserven la facultat d’adoptar les mesures que resultin oportunes per evitar 
qualsevol conducta de la que el C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, sospiti que té per finalitat o efecte qualsevol 
intent d’actuar amb frau de la present promoció o en l’incompliment de les seves normes o en perjudici d’altres 
participants, la conseqüència d’aquest serà directa i immediatament la exclusió del participant del concurs i la pèrdua 
de tot el dret al premi que eventualment aquest hagués obtingut. 

Està prohibit crear o tenir més d’un perfil de Facebook. El C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, es reserven el dret 
d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri sospitosos de qualsevol 
intent de participació fraudulenta. Així mateix el C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors es reserven el dret de posar 
qualsevol sospita en aquest sentit en coneixement de l’empresa responsable de la plataforma Facebook, per tal que 
adopti les mesures que corresponguin. Igualment, el C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors es reserva el dret 
d’emprendre qualsevol acció legal que li pugui correspondre. 

El C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motores es reserven el dret a excloure del concurs qualsevol imatge que contingui 
elements que no s’adeqüin a la finalitat del concurs. 

 

LIMITACIÓ  DE  RESPONSABILITAT  

 El C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors no són els responsables de les interrupcions o errades a Internet, en 
la pàgina del C.E. 2x2 Santpedor (https://www.facebook.com/2x2santpedor) o en la pàgina de Sanfeliu 
Motors (https://www.facebook.com/Sanfeliu-Motors-1397405010504841/). Tampoc són responsables de la 
xarxa de comunicacions electròniques, errors de software o hardware ni per als possibles errors en la 
introducció i/o procesament de respostes, entregues o dades personals. En cas de produir-se, el C.E. 2x2 
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Santpedor i Sanfeliu Motors, farà tot el que estigui a les seves mans er a corregir-les com més aviat millor, 
però no pot assomir cap responsabilitat al respecte. 

 El C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, exclouen qualsevol responsablitat per danys i perjudicis de qualsevol 
naturalesa que, malgrat les mesures seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris, i , en particular, tot i que no de forma exclusiva, pels danys i 
perjudicis que poden deure’s a la suplentació d’identitat d’un tercer efectuada per un usuari. 

 

ALTRES  NORMES  DE  LA  PROMOCIÓ  

 La simple participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes Bases en la seva totalitat i el criteri 
interpretatiu del C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada 
del present concurs, pel que la manifestació, en el sentit de no acceptar les mateixes, implicarà la exclusió 
del participant i, com a conseqüència de la mateixa, el C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, quedarà lliurada 
del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell. 

 El C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, es reserven el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament 
d’aquesta promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per una causa 
justificada, sense que d’aquest fet se’n pugui derivar cap mena de responsabilitat. No obstant, aquests canvis 
es comunicaran degudament a través de la pàgina del C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors a Facebook. El 
C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors faran tots els possibles per evitar qualsevol canvi perjudiqui a uns 
participants respecte als altres. 

 Al participar en aquesta promoció reconeixes i acceptes  que els drets de propietat intel·lectual sobre els 
materials d’aquesta promoció corresponent al C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors, la reproducció, 
distribució o transformació no autoritzada de qualsevol dels material publicitaris o promocionals constitueix 
una infracció dels drets de la propietat del titulars. 

 No podran participar en aquesta promoció: 
o Membres de la junta del C.E. 2x2 Santpedor. 
o Membres de la comissió organitzativa de la Berga Santpedor. 
o Empleats de Sanfeliu Motors. 

DRET  INTEL∙LECTUAL  DE  LES  APORTACIONS  DELS  PARTICIPANTS    

Els participants que presentin una o més fotos al concurs assumeixen la cessió dels drets de les fotografies al C.E. 
2x2 Santpedor i a Sanfeliu Motors per al seu ús en l'àmbit de difusió i comunicació del present concurs. 

Els participants consisteixen expressament, en participar en aquesta promoció, que el C.E. 2x2 Santpedor i Sanfeliu 
Motors pugui utilitzar les dades personals així com explotar les fotografies i qualsevol altre comentari amb finalitats de 
difusió, dins del context del concurs, i sense que es generi remuneració a favor dels participants i/o de qualsevol tercer 
que aparegui en les fotografies.  

En presentar les fotografies al concurs, els participants confirmen així mateix que es presenten com a autors i que no 
han cedit els drets d'explotació d'aquestes imatges. És a dir, totes les imatges presentades hauran d'estar lliures de 
drets a tercers. 

En enviar les fotografies o representacions de la bandera al concurs, s’accepta el contingut de les següents condicions. 
Com a participants declareu, assegureu i confirmeu: 
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1. Que les dades identificatives són certes i verificables.  
2. Que sou l'autor material de l'obra que presenteu, que és original i no s'ha plagiat o usurpat a tercers.  
3. Que les fotografies han estat elaborades amb el consentiment de les persones que apareixen en elles i que 

aquestes persones són majors d'edat i donen el seu consentiment i accepten les conseqüències de 
l'enviament. No s'acceptaran fotografies on apareguin menors d'edat, excepte en aquelles que estiguin 
d'esquena o la imatge sigui borrosa. 

4. Que no publicareu o carregareu cap contingut que inclogui material la possessió del qual sigui il·legal. 

 

Santpedor, 18 d’octubre del 2015. 

 

Club Esportiu 2x2 Santpedor i Sanfeliu Motors. 


