Bases Concurs Fotografia TAST Social 2018
Entitat organitzadora: FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL (d'ara
endavant, FCVS), amb CIF G59106823, i adreça en C/ GRASSOT 3, 2on, 08025,
BARCELONA, Tlf 933141900, Email: tarragona@voluntaris.cat
1. La participació en el concurs és GRATUÏTA.
2. PARTICIPANTS: s’haurà de seguir a @voluntaris_cat, fer una fotografia durant la
jornada i penjar-la amb el hashtag #ElMeuTAST18 etiquetant el compte de la FCVS
@voluntaris_cat.
3. DURADA: aquest concurs es durà a terme el dia 1 de juny des de les 10.00 h i fins a
les 18.00 h.
4. Aquesta promoció està limitada al territori espanyol.
5. Entraran en el concurs totes aquelles fotos que es compleixin amb tots els requisits
establerts a les presents bases.
6. DRET D'EXCLUSIÓ: La FCVS es reserva el dret d'excloure de la promoció als
participants que:
◦ de qualsevol forma fraudulenta o artificial que manipulin la seva participació en la
present promoció;
◦ s'incompleixin les presents bases en qualsevol forma.
7. GUANYADORS: Hi haurà tres guanyadors:
-La fotografia amb més m’agrada de Twitter que hagin inclòs el hashtag #ElMeuTast18
i mencionant el perfil @Voluntaris_cat.
-La fotografia amb més repiulades de Twitter que hagin inclòs el hashtag
#ElMeuTast18 i mencionant el perfil @Voluntaris_cat.
-La fotografia més creativa. Serà triada per un jurat format per un membre de l’equip
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de coordinació de la FCVS, un tècnic referent d’una de els entitats participants, i una
persona voluntària de les entitats participants.

8. PREMI: El premi serà:
-Un val de 60 € de la llibreria La Capona i un lot de productes BIC a la fotografia més
creativa
-Un Joc Cap de Colla, el nou CD del grup tarragoní Roba Estesa i un lot de productes
BIC a la fotografia més repiulada
-Un val de compra 30 € d’El Mercat Social i un lot de productes BIC a la fotografia amb
més m’agrada
(El premi és personal i per tant instransferible. Tampoc podrà canviar-se pel seu valor
en metàl·lic ni per altres productes o serveis).
9. PUBLICACIÓ DEL GUANYADOR i ACCEPTACIÓ DEL PREMI: LA FCVS comunicarà el
nom del guanyador/a el mateix 1 de juny i a través de la publicació del seu nom i
cognoms a la pàgina de Twitter, per a això ens autoritza expressament a aquesta
publicació a través de l'acceptació de les presents bases. La FCVS també enviarà un
correu electrònic i/o trucarà per telèfon al nombre facilitat. El guanyador haurà de
contactar amb la FCVS en els 10 dies següents a la realització del concurs amb la
finalitat d'acceptar el premi, responent al missatge enviat per la FCVS per Twitter, o
bé per telèfon al 933141900, o bé durant el mateix 1 de juny que el concurs s'hagi
realitzat, contactant amb l'organització. En cas de no acceptar el premi, el premiat
perdrà la seva condició de guanyador i el premi passarà al segon guanyador i en cas de
no acceptar aquest, al tercer guanyador. En cas que el tercer guanyador tampoc
acceptés el premi, el sorteig es declararà finalitzat.
10.

La FCVS es reserva el dret a modificar o cancel·lar les normes del concurs

durant la realització del mateix en cas que circumstàncies alienes al control de
l'organització justifiquin aquest canvi.
11.

La FCVS resoldrà qualsevol dubte que pugui sortir en l'aplicació d'aquestes
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bases i la seva decisió serà inapel·lable.
12.

PROTECCIÓ DE DADES: En compliment del Reglament (UE)2016/679 de

protecció de dades personals, l’informem del tractament de les seves dades personals
dels quals es responsables i destinatari la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT
SOCIAL per la finalitat de gestionar la participació del concurs i, en el cas de què
resultin guanyadors, per a informar-los i entregar-los el premi obtingut, així com la
promoció i difusió d’aquest event a les seves xarxes socials. Les seves dades es
tracten en base és el seu consentiment. El termini de conservació previst és com a
mínim legal, l’establert en la normativa i en tot cas mentre no en retiri el seu
consentiment prestat i/o sol·liciti la supressió. No es preveu transferència de dades. Li
informem dels seus drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades,
limitació i oposició, així com la revocació del consentiment prestat si escau, contactant
amb la FEDERACIÓ CATALANA DE VOLUNTARIAT SOCIAL al C/ GRASSOT 3, 2ON, 08025
de BARCELONA. També té dret a realitzar una reclamació davant les autoritats de
protecció de dades.La participació en aquesta promoció suposa l'acceptació íntegra
d'aquestes bases.
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