2n CONCURS DE SCRABBLE

Bases del concurs
El concurs és el dia 8 de juny de 2013 a la Torre Barrina (parc de la Marquesa), de 17 a 20 h.

Participants
Els participants han de ser majors de 18 anys.
La participació al concurs és per parelles.
No hi poden participar els membres de la Junta de la Federació Internacional de Scrabble en
Català ni els membres de la Junta de L’Hescarràs, Club de Scrabble de l’Hospitalet ni els
treballadors del CNL de l’Hospitalet, llevat que siguin participants actius del programa Voluntariat
per la Llengua.

Inscripció i informació
Període d’inscripció: fins al 31 de maig
La inscripció es pot fer per telèfon, al web www.cpnl.cat/2n-concurs-scrabble-lh o, presencialment,
al CNL de l’Hospitalet o a les biblioteques de la ciutat.
La inscripció és gratuïta.
La inscripció es pot fer individualment o per parelles. Si es fa individualment, l’organització
distribueix les persones que s’han inscrit individualment en parelles.
No es pot participar en el concurs sense la formalització de la inscripció durant el període esmentat
anteriorment.

CNL de l’Hospitalet
Carrer de la Mare de Déu de la Mercè, 20, 3a planta
08901 L’Hospitalet de Llobregat
Telèfon: 93 440 65 70
Horari: de dilluns a dijous, de 9 a 13.30 h i de 15.30 a 20 h; els divendres, de 9 a 13.30 h.
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnllhospitalet/
Facebook: http://facebook.com/cnl.lh

CNL de l’Hospitalet. C. de la Mare de Déu de la Mercè, 20, 3a pl. 08901 L’Hospitalet de Llobregat.
Tel. 93 440 65 70 a/e: lhospitalet@cpnl.cat Facebook: http://facebook.com/cnl.lh

Desenvolupament del concurs
El concurs consta de 3 rondes.
Cada parella té 15 minuts de temps per ronda i pot fer un màxim de 10 tirades.
Cada taula tindrà dues parelles.
La distribució de les parelles en cada taula i per a cada ronda es fa aleatòriament.
La puntuació final s’obté amb la suma de la puntuació obtinguda en cada ronda. En cas d’empat,
es tenen en compte les partides guanyades o empatades segons el criteri següent:
1 punt per partida guanyada
Mig punt per partida empatada
La parella que obtingui la suma més alta serà la guanyadora.
La Federació Internacional de Scrabble en Català actua d’àrbitre.

Premis
Es concedeixen els premis següents:
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que obtingui la puntuació final més alta
que obtingui la segona puntuació final més alta
que obtingui la tercera puntuació final més alta
que faci l’Scrabble de més puntuació
que faci la paraula amb més puntuació amb la lletra ‘H’

Una mateixa parella només pot guanyar un únic premi.

Lliurament de premis
El lliurament de premis té lloc a la finalització del concurs i va a càrrec del president del Consell del
CNL de l’Hospitalet, el president de la Federació Internacional de Scrabble en Català, el president
de L’Hescarràs, Club de Scrabble de l’Hospitalet i la directora del CNL de l’Hospitalet.

Clàusules finals
La participació en aquesta activitat suposa la plena acceptació d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret de fer alguna modificació d’aquestes bases per motiu de força
major. En aquest cas, els participants seran informats de qualsevol canvi al més aviat possible.
Les persones que no compleixin els requisits de les bases seran excloses del concurs.
Qualsevol eventualitat no prevista en aquestes bases serà resolta per la comissió organitzadora,
formada per dos membres del CNL de l’Hospitalet, un membre de L’Hescarràs, Club de Scrabble de
l’Hospitalet i un membre de la Federació Internacional de Scrabble en Català.
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