BASES GENÈRIQUES* DEL CONCURS Si l’encertes, l’endevines 2019
Organització
El concurs Si l’encertes, l’endevines està organitzat pel Centre de Normalització
Lingüística de Barcelona, amb la col·laboració de l’Escola Superior de Disseny i
Art Llotja i eixos comercials de tots els districtes de la ciutat (Eix Comercial de
Sant Andreu, Barna Centre, l’Associació Amics i Comerciants Plaça Reial, Sant
Antoni Comerç, Sants Establiments Units, l’Eix Comercial Sants-les Corts,
l’Associació de Comerciants Gran de Gràcia, la Federació Gràcia Comerç,
l’Associació de Comerciants i Artesans del Barri del Farró, la Federació de
Comerç Cor d'Horta, l’Associació de Comerciants del Passeig Valldaura i l’Eix
Comercial de Sant Martí).
Procediment
- Buscar les frases fetes que s’amaguen a les il·lustracions dels aparadors de
les botigues dels eixos comercials participants.
- Emplenar la butlleta del concurs i dipositar-la en un punt de recollida. També
s’hi pots participar en línia escanejant els codis QR o entrant a les adreces
que figuren als cartells del concurs.
- Triar la il·lustració preferida.
Forma de participació
- Hi ha 40 il·lustracions numerades exposades a l’aparador o a l’interior dels
comerços participants. Cada il·lustració es pot trobar en un o més comerços
de l’eix comercial.
- A la butlleta de participació hi ha el número de cada il·lustració i el nom i
l’adreça dels comerços que l’exposen.
- Hi ha establerts uns punts de recollida de butlletes buides i de lliurament de
butlletes emplenades.
- Hi ha diverses categories de participació segons les frases fetes encertades a
la butlleta. Cada categoria té establert un o més premis.
- Entre tots els participants de cada districte es farà un sorteig per triar els
guanyadors de cada categoria. Per si no es pogués contactar amb algun dels
guanyadors, també s’extraurà una butlleta suplent per a cada premi.
- Es farà un concurs a cada eix comercial participant, 11 en total. Per cada eix
s’establirà un model de butlleta concreta que inclourà la informació sobre els
comerços participants, les categories de premis, els premis per cada
categoria, els punts de recollida i lliurament de butlletes, les dates concretes
de participació, la data del sorteig, la data i lloc del lliurament de premis.
- L’autor de la il·lustració més votada pel públic a tot Barcelona serà premiat.
Així mateix, un jurat expert atorgarà un reconeixement a la millor il·lustració.
Calendari
La campanya es desenvoluparà a tots els districtes de Barcelona i en diferents
dates, entre el 13 d’abril i l’11 de maig de 2019.
Requisits de participació
- El concurs és obert a tothom. En el cas de persones menors de 18 anys, el fet
de participar-hi implica que tenen el consentiment dels pares o tutors legals.
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- En el cas de menors de 14 anys, el tutor/representant legal haurà d’emplenar
l’apartat “Només per als menors de 14 anys” de la butlleta de participació.
- No hi poden participar els treballadors del CNL de Barcelona, ni tampoc els
alumnes, professors i personal de l’Escola Superior de Disseny i Art Llotja que
hagin col·laborat en la creació de les il·lustracions.
Acceptació de les bases
- L’organització es reserva el dret a modificar, en cas necessari, els procediments
establerts a les bases.
- La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Bases legals
Informació bàsica de protecció de dades del tractament: CONCURSOS,
PROMOCIONS, ACTES, ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
Identificació del tractament: CONCURSOS, PROMOCIONS, ACTES,
ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS CULTURALS
Responsable del tractament: Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
Finalitat del tractament: gestió, control i seguiment de les inscripcions de les
persones participants en concursos, promocions, actes, activitats i
esdeveniments culturals organitzats pel CPNL, i de les imatges i gravacions
dutes a terme durant aquesta activitat.
Legitimació: la base legal que ens permet tractar les vostres dades personals és
el vostres consentiment (article 6.1.a del RGPD) que es considera que atorgueu
amb la comunicació de les vostres dades i/o amb la formalització de la vostra
inscripció. Podeu retirar-lo en qualsevol moment.
Destinataris: és possible la divulgació pública dels guardonats i de les imatges,
mitjançant internet, les xarxes socials o les publicacions del CPNL (butlletins,
memòries...) i dels altres organitzadors.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els drets d’accés a les dades,
modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposar-vos-hi,
adreçant-vos per escrit al CPNL, c. Muntaner, 221 (08036 Barcelona), tel.
932723100, a/e cpnl@cpnl.cat.
Informació addicional: per ampliar aquesta informació i conèixer els detalls del
tractament de dades podeu accedir a la pàgina web del Consorci
(https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocions-actes.html).

*Cal consultar les bases específiques del concurs de cada eix comercial a les
butlletes o al formulari electrònic de participació.
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