BASES DEL CONCURS KAHOOT DEL CNL DE LLEIDA
DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA
Aprovades per la direcció del CNL de Lleida

D’acord amb l’article 4 dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística
(CPNL) una de finalitats del consorci és fomentar l’ús del català en tots els àmbits de la
societat al territori.
Per al compliment d’aquesta finalitat, el CPNL, mitjançant el Centre de Normalització
Lingüística de Lleida (CNL), convoca el concurs El Kahoot del CNL de Lleida.
La direcció del CNL de Lleida ha aprovat les bases que han de regir la concessió dels
premis del concurs El Kahoot del CNL de Lleida.
El concurs El Kahoot del CNL de Lleida compta amb la col·laboració d’Ua1 Ràdio, que és
el mitjà a través del qual es durà a terme el concurs, i de Torrons i Mel Alemany que
donaran el premi.

BASES DEL KAHOOT
DEL CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA DE LLEIDA
1.- Objecte
1. Aquestes bases tenen per objecte regular el concurs radiofònic de llengua El
Kahoot del CNL de Lleida que el CNL de Lleida convoca a través Ua1 Ràdio i que
es desenvoluparà a través de l’eina Kahoot.
2. El concurs El Kahoot del CNL de Lleida consta de 10 preguntes relacionades amb
la llengua, la literatura i la cultura catalanes. Les preguntes les elaboren TNL del
CNL de Lleida.
2.- Destinataris, requisits i condicions
1. Poden participar en el concurs les persones físiques majors d’edat que no tinguin
ni hagin tingut cap vinculació professional amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística.
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2. Per participar en el concurs s’ha d’anar al web www.kahoot.it, introduir-hi el codi
que s’anunciarà minuts abans per Ua1 Ràdio i escriure un àlies. La inscripció es
gratuïta. Les preguntes es formularan en directe per Ua1 Ràdio.
3. La participació en el concurs comporta l’acceptació de les bases.

3.- Convocatòria
La convocatòria del concurs, amb indicació del calendari i l’hora, es farà mitjançant
la publicació al web del CNL de Lleida i la difusió que se’n faci des de Ua1 Ràdio, així
com informacions a les xarxes socials.

4.- Atorgament del premi
L’atorgament del premi es fa a la persona que hagi contestat totes les preguntes
correctament i amb el menor temps possible. És l’aplicació qui detecta qui ha sigut el
guanyador, que, un cop finalitzat el concurs, ho veurà reflectit a la seua pantalla en
un missatge.
La persona guanyadora haurà d’escriure un correu electrònic a l’a/e lleida@cpnl.cat
juntament amb la captura de la pantalla on s’indiqui que ha estat la guanyadora. No
es farà públic la resta de persones participants ni tampoc les dades personals de la
persona guanyadora, només el seu àlies, ja que serà l’única dada de què disposem.

5.- El premi
1. Hi haurà només un guanyador i un premi.
2. El guanyador del concurs rebrà un lot de productes, gentilesa de Torrons i Mel
Alemany.
3. Si la persona premiada renuncia al premi, quedarà vacant i no es compensarà
econòmicament ni de cap altra manera.
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6.- Protecció de dades.
Les dades recollides que ens faciliti la persona guanyadora per poder atorgar-li el
premi estan sota la protecció de dades del tractament en concursos, promocions,
actes, activitats i esdeveniments culturals, el responsable del tractament de les
quals és el CPNL. La legitimació, que procedeix de la base legal que permet tractar
les dades personals (article 6.1.a del RGPD), és el consentiment que es considera que
atorguen amb la comunicació de les seves dades. Poden retirar-lo en qualsevol
moment. Drets de les persones interessades: poden exercir els drets d’accés a les
dades, modificar-les, rectificar-les, suprimir-les, limitar-ne el tractament o oposars’hi, adreçant-se per escrit al CPNL, c. de 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 es pot accedir a la pàgina
web del Consorci (https://www.cpnl.cat/proteccio-dades/concursos-promocionsactes.html).
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