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BASES DEL JOC DE PISTES Busca-la i encerta-la 2022 

Objectiu 

El joc de pistes Busca-la i encerta-la fa jugar amb les frases fetes i té l’objectiu d’incentivar la llengua 

catalana en el marc del joc i el lleure, dins el programa Totjoc. 

 

Organització 

El concurs Busca-la i encerta-la està organitzat pel Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. 

 

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. 

- El personal del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona no hi podrà concursar. 

- La participació al concurs és gratuïta i se n’han d’acceptar les bases.  

 

Forma de participació 

- Cal cercar, al recinte del Festival Dau, les 15 il·lustracions a partir de les quals cal esbrinar les 

15 frases fetes en català que representen. 

- Cal trobar i encertar un mínim de 8 frases fetes per poder participar al concurs. 

- Per poder entrar al sorteig, cal emplenar la butlleta del concurs amb un mínim de 8 frases fetes 

que es dedueixin de les il·lustracions. 

- Les frases fetes han d’estar escrites íntegrament en català. No se serà estricte en el grau de 

correcció lingüística en l’escriptura de les frases. 

- Cada persona només podrà participar amb una butlleta.  

- L’organització podrà excloure del concurs aquelles butlletes que incompleixin les 

característiques esmentades. 

 

Calendari del concurs 

El concurs tindrà lloc els dies 19 i 20 de novembre de 2019 en el marc del Festival Dau de Barcelona.  

 

Premis 

El concurs tindrà 4 premis, que s’atorgaran per sorteig: 

-el dissabte 19 de novembre a les 13.30 h 

-el dissabte 19 de  novembre a les 20 h 

-el diumenge 20 de novembre a les 13.30 h 

-el diumenge 20 de novembre a les 20 h 
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S’anunciarà cada sorteig per megafonia 5 minuts abans. Es comunicaran els guanyadors 

presencialment a l’estand del CNL de Barcelona al Festival Dau. En cas que el guanyador no hi sigui 

present, se’l trucarà per telèfon. Si no contesta a la trucada, l’organització podrà triar un altre guanyador. 

El premi consistirà en un lot de jocs en català. En cap cas es podrà bescanviar per diners, tot i que s’hi 

podrà renunciar. 

 

Ús de les dades 

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, 

us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran en cap fitxer del CNL de Barcelona. 

 

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). 
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