Concurs Xarxes UERapitenca –
Dissenya la teva segona equipació
Podran participar a la promoció organitzada per la UERapitenca amb NIF G43.284.538 tots els usuaris de les xarxes socials o els tutors o tutores de
menors, de tot el territori nacional.
La promoció comença el 6 i acaba el 13 d’abril de 2020.
Per participar a la promoció que es desenvoluparà en les condicions
establertes en les presents bases, els participants hauran de seguir el
compte de Twitter de @uerapitec, Facebook de la UERapitenca o Instagram
de @uerapitenca i publicar amb l’etiqueta #DibuixaUERapitenca. Els
participants podran aconseguir una pilota Pallone Mercurio 3.0 (talla 4) de
la marca Erreà.
L’objecte de la present promoció es promoure la imatge de la UERapitenca i
incentivar i fomentar les visites i registres als seus perfils de Twitter,
Facebook i Instagram, objectes de la campanya; així com les visites a la
publicació.
En la present promoció un jurat composat per integrants de la junta
directiva i treballadors de l’entitat escolliran 1 guanyador/a (l’usuari haurà
de publicar el disseny més original de la segona equipació, amb l’etiqueta
#DibuixaUERapitenca) i 3 reserves. Podran optar al premi tots els
participants que compleixin els termes i condicions que s’estableixen en
aquestes bases. El premi no es pot canviar pel seu import en metàl·lic, ni per
un altre premi, ni susceptible de canvi, alteració o compensació a petició del
guanyador. Queda prohibida la comercialització i/o venda del premi. El
premi s’haurà de recollir a les oficines del club. En cas d’haver-se d’enviar,
les despeses aniran a càrrec del guanyador.
Durant el període promocional indicat participaran tots aquells internautes
que compleixin amb tots els requisits establerts en les presents bases. Els
usuaris hauran de ser seguidors d’una de les tres xarxes socials del club i

publicar el disseny d’una possible segona equipació de la UERapitenca,
segons la plantilla que es podrà descarregar des de la web de la UERapitenca
(www.uerapitenca.cat). S’ha de tenir en compte que, per tant, aquesta
segona equipació hauria de tenir les característiques per poder disputar un
partit, per exemple. En aquesta publicació s’haurà d’etiquetar el compte
corresponent de la UERapitenca i posar-hi l’etiqueta #DibuixaUERapitenca.
Un cop finalitzada la promoció, la UERapitenca, amb tots els dissenys que
compleixin les condicions establertes en aquestes bases, el dia següent de la
finalització de la promoció, escollirà a través del jurat, un guanyador i tres
reserves. Els reserves seran utilitzats si es donés algun dels següents
supòsits: A) Si el guanyador incomplís amb tots els requisits de participació
del concurs. B) Si el guanyador no pogués ser localitzat. C) Si per qualsevol
causa el guanyador no acceptés el premi. Els registres reserva hauran,
tanmateix, de complir amb els requisits mencionats en les presents bases. En
cas que després d’utilitzar tots els guanyadors reserva , el premi quedarà
sense assignar i el premi es declararà, per tant, desert.
El nom del guanyador/a serà publicat al llarg dels dies següents de la seva
elecció als perfils de les xarxes socials de la UERapitenca: Twitter, Facebook
i Instagram.
En un termini de 2 dies, la UERapitenca es posarà en contacte amb el
guanyador, facilitant-li les instruccions per poder obtenir el premi i
sol·licitar l’acceptació del mateix. La UERapitenca es reserva el dret de
sol·licitar l’enviament de la còpia del DNI, com a acreditació de l’edat del
mateix. Si en el termini màxim de 2 dies, a partir de la data de publicació del
guanyador, el guanyador no confirma ni acceptar el premi, s’entendrà la no
acceptació del mateix, donant pas als reserves.
Els participants, per sol fet de participar en aquesta promoció, accepten les
seves bases i el criteri de la UERapitenca en la resolució de qualsevol qüestió
derivada del desenvolupament de la mateixa.

La UERapitenca podrà, en el cas de detectar un ús fraudulent de la promoció,
modificar les presents bases en aquelles disposicions que siguin pertinents
per aconseguir el correcte funcionament de la mateixa.
La UERapitenca queda exonerada de tota responsabilitat en el cas de
possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retard, mal funcionament de la
xarxa, qualsevol circumstància i incorrecta transmissió de continguts que
impedeixi el desenvolupament normal de la promoció per causes alienes al
club i especialment per actes externs de mala fe, així com, a qualsevol tipus
de reclamació per l’autoria sense consentiment per part del seu titular
respecte al material presentat pels participants en la present promoció.
Segons el què disposa la Ley Orgánica15/1999, de 13 de desembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, la UERapitenca amb domicili
social a Sant Carles de la Ràpita, Avinguda dels Esports, sn, informa als
participants que les dades de caràcter personal aportats durant la seva
participació a la promoció poden ser incorporats a un fitxer de titularitat del
club, creat amb la finalitat de gestionar la seva participació al concurs, poder
contactar amb ells en cas de resultar guanyadors i entregar el premi que li
correspondria. En un termini de tres mesos a comptar des de la finalització
de l’acció promocional, les dades dels participants que no hagin resultat
guanyadors seran automàticament destruïts. Poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició durant el termini que duri la promoció en
el cas de tractar-se de participants i en qualsevol moment en el cas de ser
guanyador/a mitjançant una carta escrita al domicili indicat o a l’adreça de
correu electrònic info@uerapitenca.cat.
La participació al concurs de forma fraudulenta (ús de robots, sistemes no
manuals, hackeig, etc.) suposarà l’eliminació automàtica de la participació al
concurs, sense el dret al premi que hagi estat assignat en comissió de frau o
engany. Sense perjudici de l’exposat anteriorment, la voluntat de la
UERapitenca és proporcionar un espai adequat a la finalitat d’aquesta
Promoció, motiu pel qual es durà a terme un filtre en relació al contingut
dels comentaris participants, estant facultat a no publicar dit comentari en
funció del contingut del mateix o bé s’observin les següents actituds:

•Difamin, abusin o volin els drets legals dels demés usuaris en relació a la
publicitat i privacitat dels mateixos. •Discriminin, per raó de raça, sexe o
religió opinions o comentaris realitzats pels demés usuaris. •Publiquin
directament o a través d’enllaç, continguts difamatoris, obscens, violents o
ofensius per a terceres persones. •Violin els drets de Propietat Industrial o
Intel·lectual. •Incorporin virus o altres elements físics o electrònics que
puguin danyar o impedir el normal funcionament de la pàgina de la
UERapitenca. La constatació de qualsevol de les circumstàncies
mencionades durant la promoció suposarà la desqualificació automàtica i la
prohibició de participar en la promoció
El guanyador/a autoritza a la UERapitenca a reproduir i utilitzar les seves
dades personals amb la finalitat de fer publicitat del premi. Així mateix, el
guanyador/a cedeix a la UERapitenca els drets necessaris per a la seva
reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol altre tipus
d’activitat sobre les mateixes, tant en format electrònic, digita, paper o
qualsevol altre tipus de suport amb la finalitat de gestionar el concurs.
A efectes de normativa, es fa constar que el premi no excedeix dels 300
euros.
Les plataformes Twitter, Facebook i Instagram no patrocinen, avalen ni
administren de cap manera la present promoció de la UERapitenca, ni estan
associades a la mateixa, de tal manera que el participant no tindrà cap tipus
de vinculació amb les citades plataformes. L’usuari declara conèixer que
aquestes plataformes són alienes al control de la UERapitenca i, en
conseqüència, no es farà responsable del mal funcionament de les pàgines,
falta de disponibilitat o la incorrecta transmissió de continguts que
impedeixin el normal funcionament de la pàgina per causes alienes a
l’entitat.
La UERapitenca recorda que, tal i com informa Facebook a la seva Política de
Privacitat, la informació a la que pot accedir l’aplicació és la que cada usuari
hagi definit a la configuració de privacitat del seu perfil de Facebook i
sempre comptant amb el permís previ de l’usuari a l’accés a determinada

informació per a prestar el servei. Podeu llegir la Política de privacitat de les
plataformes, mitjançant les reves respectives webs.

