SORTEIG DE DEU ENTRADES DOBLES
PER AL SALÓ DEL CÒMIC
Condicions generals del sorteig
El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona, amb el propòsit de premiar
les persones que entre el 12 i el 25 d’abril de 2016 responguin a les preguntes que es
troben a http://bit.ly/1RHskyw, sortejarà deu entrades dobles, gentilesa de Ficomic,
per assistir al 34è Saló Internacional del Còmic de Barcelona, segons el que
s’estableix en aquestes bases.
1. Data d’inici i acabament de la promoció
S’hi podrà participar des del 12 fins al 25 d’abril de 2016, ambdós inclosos. El sorteig
es durà a terme el 2 de maig de 2016.
3. Condicions per a participar-hi
En aquest sorteig hi pot participar tota persona major d’edat que empleni el qüestionari
que trobarà a http://bit.ly/1RHskyw, en el període establert.
4. Organitzador de la promoció
L’organitzador d’aquest sorteig és el CNL de Barcelona, amb domicili social al carrer
Quintana, 11, 08002 de Barcelona.
5. Premis
Els premis seran:
•
Deu entrades dobles per assistir al 34è Saló Internacional del Còmic de Barcelona.
•
Es faran deu sortejos amb un premi a cada sorteig, que serà una entrada per a
dues persones al Saló.
6. Procediment de l’assignació d’entrades
Es llistaran totes les respostes del qüestionari que s’hagin donat entre les dates
indicades al punt 1 d’aquestes bases i s’ordenaran de forma seqüencial segons l’ordre
cronològic de recepció. A cada qüestionari rebut (s’han de respondre obligatòriament
totes les preguntes del qüestionari) li quedarà assignat un número ordinal que és el
que es tindrà en consideració per al sorteig.
El sorteig es farà mitjançant l’extracció de deu números a través d’un procediment
aleatori. Les persones suplents seran les immediatament posteriors a les guanyadores
en l’ordre de recepció dels qüestionaris.
7. Premiats
El CNL de Barcelona comunicarà el premi als guanyadors entre el 2 i el 3 de maig de
2016 per correu electrònic o, si així no fos factible, per telèfon. Si transcorregudes 24
hores des de la comunicació no és possible localitzar la persona guanyadora, aquesta
perdrà el premi, que serà assignat a la primera persona suplent que no hagi rebut cap
premi, i així successivament. El sistema de comunicació i acceptació del premi per als
suplents serà el mateix que el descrit per als guanyadors.
El 4 de maig els deu premiats podran recollir les entrades a l’Espai Avinyó – Llengua i
Cultura (c/ d’Avinyó, 52, de Barcelona),a les 17 hores.
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8. Comunicació
El CNL de Barcelona es reserva el dret de comunicar en diferents mitjans publicitaris i
en la pàgina web del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) el nom dels
guanyadors del sorteig.
Només pel fet d’acceptar el premi, els beneficiaris autoritzen el CNL de Barcelona a
utilitzar la seva imatge en l’explotació publicitària que es faci del premi concedit.
L’acceptació del premi implica l’acceptació d’aquesta clàusula.
9. Exclosos
Els qüestionaris duplicats seran exclosos i només comptarà el primer com a vàlid per
al sorteig.
10. Protecció de dades
El CNL de Barcelona es compromet a tractar les dades obtingudes en compliment de
la Llei orgànica de protecció de Dades (LOPD).
11. Límit de responsabilitats:
El CNL de Barcelona no es farà responsable d’aquelles transmissions electròniques
que arribin incomplertes, que s’efectuïn amb retard, que es perdin, que siguin invàlides
en conformitat amb allò establert en les presents bases, que s’enviïn a través de
canals no establerts en el concurs, o que siguin confuses per qualsevol motiu (errors
tècnics inclosos, com el mal funcionament de qualsevol xarxa, de maquinari, de
programari, per error humà, tècnic o de qualsevol altre tipus, que puguin succeir en
processar les participacions).
12. Consideracions finals
La present promoció té caràcter gratuït per als participants.
Tant el sorteig com els premis estan subjectes a canvis o modificacions en les dates.
En el cas que n’hi hagués algun, es comunicarà oportunament.
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