
Bases del concurs entre els mitjans de comunicació per sortejar entrades per al
Mundial d’Handbol 2013

Aquestes bases tenen com a objectiu reglamentar i establir el procediment del concurs mitjançant el qual
l’Ajuntament de Granollers, sortejarà 100 entrades per al proper Mundial d’Handbol de 2013

1. L’Ajuntament  de  Granollers  convoca  aquest  concurs,  amb  la  complicitat  dels  mitjans  de
comunicació locals, amb l’objectiu de promoure la celebració del Mundial d’Handbol 2013 a la
nostra ciutat. 

2. Poden participar en el concurs totes les persones físiques a partir de 16 anys que responguin
correctament a una pregunta formulada en els mitjans de comunicació locals que tindrà relació
amb  algun  aspecte  del  Mundial.  La  primera  pregunta  es  publicarà  en  els  mitjans  escrits
divendres dia 14 de desembre; i la segona, el dia 21 de desembre. En altres mitjans la vigència
de la primera pregunta serà del 14 de desembre al 20 de desembre, i de la segona del 21 de
desembre fins al 27 de desembre.

3. L’organització  del  Mundial  atorgarà  un  total  de  100  entrades  que  es  sortejaran  entre  els
participants  que hagin contestat  correctament almenys  una de les preguntes i  que han estat
formulades en algun dels mitjans de comunicació locals. Cada guanyador/a tindrà dret a dues
entrades vàlides per a alguna de les jornades del Mundial (entre el 12 i el 16 de gener de 2013,
en el Palau d’Esports de Granollers).

4. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter
personal,  les  dades  recaptades  en  els  formularis  de  participació  són  únicament  aquelles
imprescindibles per al concurs, garantint en tot moment les mesures adequades per aconseguir
la seguretat i la integritat legalment previstes. De conformitat amb aquesta legislació, totes les
dades  subministrades  pels  concursants  passaran  a  formar  part  d'un  fitxer  automatitzat
responsabilitat  de  l'Ajuntament  de  Granollers  amb  la  finalitat  de  gestionar  correctament  el
concurs i complir amb les finalitats especificades a les presents bases. 

5. D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter
personal,  es garanteix als participants els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al
tractament de les seves dades en qualsevol moment, contactant amb l'Ajuntament de Granollers
a través del correu electrònic esports@ajuntament.granollers.cat.

6. Els  mitjans  de  comunicació  que  participin  en  aquesta  promoció  hauran  d’informar  sobre  la
protecció  de dades de caràcter personal  reproduint  aquest  text:  “De conformitat  amb la Llei
orgànica 15/99, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, les dades
que  facilitin  els  participants  en  el  concurs  seran  incorporades  a  un  fitxer  responsabilitat  de
l'Ajuntament  de  Granollers,  podent  exercir  en  qualsevol  moment  els  seus drets  a través  del
correu electrònic esports@ajuntament.granollers.cat.



7. Les persones que participin en el concurs hauran de contestar la pregunta o preguntes  a l’enllaç
www.granollers.cat/Mundial2013, indicant  el seu nom i cognom i adreça de correu electrònic.
Només s’admetran en el sorteig les persones que hagin complimentat correctament les dades
sol·licitades.

8. El sorteig de les entrades entre els participants es farà públic el dia 28 de desembre, a les 12
hores,  a la  Sala  de Plens de l’Ajuntament  de Granollers  amb presència  de la  secretària  de
l’Ajuntament o persona en qui delegui.

9. En cap cas podrà recaure més d'un premi en una mateixa persona física. Si es donés aquesta
circumstància,  el premi afectat serà novament sortejat per tal de poder-lo adjudicar a una altra
persona. 

10. Les entrades no podran ser canviades, en cap cas, per diners o altra prestació. 

11. L’Ajuntament de Granollers es posarà en contacte, com a màxim fins al 31 de desembre, amb
les  persones  guanyadores  amb la  finalitat  que  puguin  recollir  el  premi.  Per  poder-lo  recollir
s’hauran d’acreditar presentant el DNI/NIE.

Granollers, 3 de desembre de 2012

Cap del Servei d'Esports
Jordi Romea i Viñets


