
Bases legals del Concurs “Fes-te Teamer”

1. Entitat organitzadora del concurs

L’Associació Centre d’Esplai Xixell amb domicili social al Parc de la Remunta 4-5, 08901 a L’Hospitalet

de llobregat, amb CIF G58344318 i adreça electrònica de contacte secretaria@xixell.cat organitza el

concurs “Fes-te Teamer”, d’ara en endavant, EL CONCURS. Aquest serà d’àmbit autonòmic, Catalunya,

i es desenvoluparà a través d’internet d’acord amb el que s’exposa a l’apartat: Requisits de

participació.

La finalitat del sorteig es premiar als membres de la plataforma Teaming, en concret del grup Esplai

Xixell.

2. Data d’inici i finalització

El concurs s’iniciarà el dia 12 de novembre del 2021 a les 20:00, i finalitzarà el dia 12 de gener del

2022 a les 19:30 hores.

L’Entitat es reserva el dret a no procedir amb el concurs si en la data acordada de finalització no es

registra una participació superior a 60 persones. D’igual manera, l’entitat podrà prorrogar la

finalització del concurs per 4 setmanes més, sent la nova data de finalització el dia 7 de febrer en cas

que es registri un número de participants major 100 persones.

3. Requisit de participació i mecànica del concurs

➔ Podran participar aquelles persones que resideixin a l’estat espanyol, en concret a

l’autonomia de Catalunya i que siguin majors de 18 anys.

➔ Només podran participar aquells Participants que siguin membres del grup de la plataforma

Teaming anomenat C.E. Xixell i no tinguin cap incidència amb la forma de pagament triada en

el moment de fer-se Teamers.

➔ Els participants només podran participar amb un únic perfil de Teaming. Si es detecta que

algú participa amb més d’un perfil, serà desqualificat.
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4. Condicions del concurs i els premis

S’escollirà als 3 guanyadors mitjançant la plataforma Sorteados.com i es farà de forma aleatòria. Als

guanyadors se’ls hi comunicarà el mateix dia a través de les xarxes socials i per correu electrònic a

través de la plataforma Teaming. El guanyador autoritza el fet que el seu nom sigui publicat a les

xarxes socials del Centre d’Esplai Xixell.

Hi haurà 3 premis que consisteixen en:

a. Pack El Cau: Samarreta i xapa commemorativa de l’Esplai Xixell, val de descompte pel grup

de Botigues del Centre i Sant Josep i un Sopar o dinar per a 2 persones al restaurant El Cau

del Vermut de l’Hospitalet de Llobregat.

b. Pack Radical: Samarreta i xapa commemorativa de l’Esplai Xixell, val de descompte pel grup

de Botigues del Centre i Sant Josep i un sopar complet per a 2 persones (Entrant, 2 begudes,

2 entrepans i 2 postres) al restaurant Radikal de l’Hospitalet de Llobregat.

c. Pack Carn d’Olla. Samarreta i xapa commemorativa de l’Esplai Xixell, val de descompte pel

grup de Botigues del Centre i Sant Josep i un dinar per a 2 persones al restaurant Carn d’Olla

de l’Hospitalet de Llobregat.

L'entitat es guarda el dret a modificar el premi si el dia en que es declaren els guanyadors del concurs

existeixen problemes de stock amb els packs o bé la impossibilitat de donar-los.

Els guanyadors podran contactar amb l’entitat durant el termini de 15 dies naturals a contar des de la

data en què s'anuncien els guanyadors a través de la xarxa social Instagram i la pròpia plataforma

Teaming. Si exhaurit aquest termini, el guanyador/a corresponent no es posés en contacte amb

l’entitat, el premi es declara dessert i es procedirà a realitzar un nou sorteig amb la resta de

participants.

5. Desqualificacions i penalitzacions

Si s'evidencia que qualsevol dels participants no compleix els requisits exigits a les bases, o les dades

proporcionades no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran

automàticament exclosos de la participació al concurs, perdent tot dret sobre els premis atorgats en

virtut del propi concurs.

L’Entitat es reserva el dret a declarar el sorteig desert.



6. Exoneració de responsabilitat

A títol enunciatiu, però no limitatiu, no ens responsabilitzem de les possibles pèrdues, robatoris,

endarreriments o qualsevol altre circumstància imputable a terceres parts que puguin afectar al

desenvolupament del present Concurs, així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que faci el

participant respecte al premi que obtingui d’aquest concurs.

No assumim la responsabilitat en casos de força major o casos fortuïts que poguessin impedir la

realització del concurs o gaudir total o parcialment dels premis.

En cas que aquest concurs no pogués realitzar-se, bé per la detecció de fraus, errors tècnics o

qualsevol altre motiu que no estigui sota el control de l’entitat i que afecti al desenvolupament del

concurs, ens reservem el dret a cancel·lar, modificar o suspendre el mateix.

7. Protecció de dades personals

L'Empresa responsable del tractament de les seves dades és l’Associació Centre d’Esplai Xixell, amb

domicili a Parc de la Remunta 4-5, L’Hospitalet de Llobregat i número identificatiu G58344318.

De conformitat amb el que s'estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, cada

participant amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals dona consentiment a que les seves dades

personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d'aquesta, amb la finalitat de gestionar el

concurs, així com difondre i donar publicitat als seus resultats, i tramitar el lliurament dels  premi.

L'informem que pot exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del

tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades mitjançant

l'enviament d'un email a xixell@xixell.cat o bé mitjançant carta dirigida a la següent adreça: Centre

d’Esplai Xixell, Parc de la Remunta 4-5, L’hospitalet de llobregat, 08901. adjuntant en tots dos casos

còpia d'un document identificatiu.

Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, el Participant tindrà dret a

presentar una reclamació davant una Autoritat de Control, en particular de l'Estat membre en el qual

tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció, en cas que consideri

que el tractament de les seves dades personals no és adequat a la normativa, així com en el cas de
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no veure satisfet l'exercici dels seus drets.

És per això que el Participant declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades

personals acceptant i consentint el tractament.

8. Canvis i acceptació

L’Entitat es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no

perjudiqui o menyscabi els drets dels Participants en la Promoció.

El simple fet de participar en el sorteig implica que el Participant accepta totalment les condicions

d'aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d'aquesta naturalesa suposa

l'acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

La llei aplicable al present sorteig promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per a

conèixer de qualsevol conflicte o controversia són els Jutjats de la ciutat de l'Hospitalet del Llobregat.


