
    

 
 

Bases del concurs 
 
Objectiu 
En el marc del programa I tu, jugues en català?, aquest concurs té l’objectiu de fomentar l’ús del català en el joc, a través d’un joc 

lingüístic. 

Organització 
Aquest concurs està organitzat pel Centre de Normalització Lingüística (CNL) 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 CNL de Barcelona no hi podrà concursar.   
Es verificarà que els concursants no hagin utilitzat comptes ficticis.  
La participació en el concurs és gratuïta i se n’han d’acceptar les bases.  
Les persones concursants hauran de ser seguidores del compte d'Instagram del CNL de Barcelona o fer-se’n en el moment de 
participar-hi. 

 
Forma de participació  
 
Cal escriure al xat del directe d'Instagram del @cnlbarcelona del dissabte 14 de novembre de 2020 a les 17 h les respostes al joc 
lingüístic plantejat pels conductors del directe. Aquest joc consistirà en mostrar una imatge d’un objecte el nom del qual es confon 
habitualment amb el d’una altra cosa totalment diferent; seguidament, es dirà en veu alta la categoria al qual pertany la paraula que 
cal endevinar i que sovint es confon amb la de la imatge proposada. Els participants, en un temps limitat, hauran d’endevinar la paraula 
amagada darrere la imatge.  
Per poder entrar al sorteig, cal fer com a mínim una publicació a l'esmentat directe d'Instagram.  
És necessari fer-se seguidor a Instagram del @CNLBarcelona.  
No se serà estricte en el grau de correcció lingüística en l’escriptura de les solucions. 
L’organització podrà excloure del concurs aquelles publicacions que incompleixin les característiques esmentades. 

 
Calendari del concurs 
El concurs tindrà lloc el dissabte 14 de novembre de 2020 a les 17 h en el marc del Festival DAU de Barcelona. 
 

Sorteig i premis 
La setmana del 16 de novembre es realitzarà un sorteig entre totes les persones que hagin concursat tal com s’especifica en aquestes 
bases. Per realitzar el sorteig, s’extraurà de manera aleatòria i mitjançant una aplicació informàtica el nom de la persona guanyadora 
i de tres persones suplents d’entre totes les persones que hagin participat en el concurs. 
Durant la mateixa setmana es farà públic el nom de la persona guanyadora a través del Twitter, Instagram i Facebook del CNL de 
Barcelona i d’aquesta manera s’hi contactarà per concretar l’entrega del premi. 
El premi consistirà en un lot de productes relacionats amb el joc en català. En cap cas es podrà bescanviar per diners, tot i que s’hi 
podrà renunciar. S’haurà de recollir a l’adreça que proporcioni el CNL el dia i l’hora acordats. Si el premiat no es posés en contacte 
amb el CNL de Barcelona en el termini de 48 hores, es contactaria amb les persones suplents en l’ordre establert per la mecànica del 
sorteig. 
 

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