Bases de la promoció
“Catalunya Experience”

1. Aquesta promoció, organitzada per Editorial Cruïlla, SA (des d’ara, CRUÏLLA), està
destinada a les persones residents a qualsevol part del territori nacional (excepte
empleats i col·laboradors del grup SM, així com els seus familiars) que assisteixin a
alguna de les minibiblioteques que, a partir del 18 de maig de 2018, Catalunya
Experience organitza en les localitats de Berga, Vall d’en Bas - Les Preses, Els Ports,
Vall de Boí, Valls d’Àneu i Muntanyes de Prada, i que siguin seguidors dels comptes de
Twitter o Instagram de CRUÏLLA i de Catalunya Experience. La participació en la
promoció serà gratuïta.
2. Per participar-hi, els concursants hauran de publicar, en un compte propi
d’Instagram o Twitter amb perfil públic, una fotografia del llibre que més els agradi
que trobin a la minibiblioteca a què hagin anat, etiquetada amb el hashtag
#CatHolaFamília i el hashtag corresponent a la localitat on estiguin, de la llista
següent:
• #HolaFamiliaBerga
• #HolaFamiliaValldenBas
• #HolaFamiliaElsPorts
• #HolaFamiliaValldeBoi
• #HolaFamiliaVallsdAneu
• #HolaFamiliaMuntanyesdePrades
3. Només entraran a concurs les fotografies publicades del 18 de maig fins a les 9.00
hores del 25 de maig de 2018. Cada persona podrà participar a la promoció tantes
vegades com vulgui, amb diferents fotografies. Només podrà optar a un premi.
4. Cada concursant serà responsable únic i exclusiu de la Propietat Intel·lectual de
les fotografies amb què participa i dels drets d’imatge de les persones que hi
apareguin, i queda autoritzada, pel fet de participar, la seva publicació en qualsevol
xarxa social (Twitter, Facebook, Instagram, etc.) de Catalunya Experience i de
CRUÏLLA, a tot el món.
5. CRUÏLLA es reserva el dret de retirar de la promoció aquelles fotografies (i) la
temàtica i característiques de les quals no s’ajustin o infringeixin de qualsevol manera
les presents bases; (ii) els continguts siguin il·lícits o contraris a la bona fe i l’ordre
públic; (iii) que tinguin caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del
terrorisme o que vagin en contra dels drets humans; (iv) que atemptin contra la
imatge i reputació de CRUÏLLA o de tercers; (v) que atemptin contra els drets de
Propietat Intel·lectual, industrial, d’imatge, d’honor o altres que corresponguin a
CRUÏLLA o a tercers.

6. Les dades dels comptes d'Instagram i Twitter dels participants s'utilitzaran per
CRUÏLLA únicament i exclusivament per a la gestió i difusió del concurs, i no se’n farà
cap altre tractament. Instagram i Twitter no formen part de la promoció, ni CRUÏLLA
té cap relació amb aquestes empreses, i ofereix aquesta via només com un canal de
comunicació. En conseqüència, serà responsabilitat exclusiva de cada concursant
conèixer i acceptar les condicions d'alta i protecció de dades vigents d'aquestes
xarxes socials, així com l’obtenció del permís corresponent dels seus pares o
representant legal en cas de ser menors; en aquest cas, per poder optar al premi,
CRUÏLLA podrà exigir l'acreditació del consentiment patern.
7. Entre tots els participants de cada una de les 6 seus que compleixin els requisits
prevists en aquestes bases se sortejarà 1 lot de llibres de CRUÏLLA, compost pels títols
“Un any ple d’històries”, “El llibre del guardià de dracs”, “L’Ot i els gegants de gel”,
“Operació Gertrudis” i “Què celebrem. Els castellers”.
El premi no es podrà bescanviar pel seu valor en metàl·lic i estarà subjecte, si és el
cas, a retenció o ingrés a compte, segons sigui procedent, segons el que preveu la
legislació vigent de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de l'Impost
sobre Societats.
8. El sorteig se celebrarà el 25 de maig de 2018 a través de Random.org
(www.random.org/integer-sets) generant, del rang total de participants de cada
localitat, segons la llista numerada elaborada per CRUÏLLA a tal efecte, una
seqüència aleatòria de 3 nombres, dels quals el primer correspondrà al guanyador i
els següents, per ordre d’aparició, seran els suplents. CRUÏLLA es reserva el dret de
modificar la data del sorteig a la seva conveniència.
9. El resultat dels sorteigs es farà públic a través d’un Instagram live realitzat al
compte de CRUÏLLA el mateix dia 25 de maig a les 12:00 hores. CRUÏLLA es reserva el
dret de modificar aquesta data i hora a les seves conveniències.
En qualsevol cas, els premis es comunicaran personalment als guanyadors a través
dels comptes de Twitter o Instagram amb què hi van participar. Si al cap de 5 dies no
s’ha pogut, per causes alienes a CRUÏLLA, contactar amb algun d’ells, o si el
guanyador no compleix els requisits exigits en aquestes bases, es passarà al primer
suplent, i així successivament. En cas de no poder localitzar cap premiat o suplent, el
premi podrà quedar desert.
10. Pel fet de participar, els concursants accepten aquestes bases i el criteri de
CRUÏLLA per a la resolució de qualsevol controvèrsia que sorgís en relació amb el
desenvolupament de la promoció. Igualment, autoritzen la utilització del seu nom i la
seva imatge en la difusió de la promoció, per qualsevol mitjà.
11. Les bases d’aquesta promoció es troben dipositades a la Notaria Sauca-Troncoso
(C/ Mártires, 25, 1º Dcha. y Local Izqda., 28660 Boadilla del Monte), i s’hi pot accedir
tant a través del web www.cruilla.cat com de l’ arxiu ÁBACO (www.notariado.org).

