
 

Bases Concurs #BiciPerLaCara 

1.- Entitat organitzativa 

El Complex, Club Natació Sant Feliu amb domicili social a Verge de Montserrat 2, Sant 

Feliu de Llobregat, Barcelona. 

 

2.- Entitat administradora 

- Facebook, Twitter ni Instagram administren ni avalen aquesta promoció, l’entitat 

“elComplex” n’és la responsable i administradora. L’usuari es desvincula totalment de 

Facebook, Twitter i Instagram i és conscient de que proporciona les seves dades a 

elComplex i no a les xarxes socials. La informació que proporcioni s’utilitzarà per 

gestionar la participació del concursant al concurs i per comunicar-li en cas de resultar 

guanyador el premi. 

 

3.- Bases legals i condicions 

- Queden prohibides les imatges que fereixin la sensibilitat, obscenes, ofensives amb 

respecte a la tendència sexual, racial, política, etc. Aquestes seran eliminades 

immediatament i denunciades a Facebook, Twitter o Instagram. 

- Les fotos quedaran recollides als “hashtags” de les diferents xarxes amb el nom 

“#BiciPerLaCara” i “elComplex”; s’hauran de posar els 2. 

- La participació al concurs amb qualsevol de les accions de la seva mecànica impliquen 

l’acceptació de les Bases Legals del Concurs i els Drets d’Imatge, per tant, la 

manifestació de la no acceptació de les Bases implicarà l’exclusió del participant del 

concurs. 

- La data d’inici del Concurs serà: el dia 10 de Setembre a les 00:00h. 

- Entraran al concurs totes les participacions fins al dia 12 d’Octubre de 2018 a les 

00:00h. 

- Les fotos es compartiran als murs personals de Facebook, Instagram o Twitter de 

cadascú des del “hashtag” #BiciPerLaCara. 

- Els perfils de Facebook, Twitter i Instagram fraudulents quedaran exclosos del concurs. 

- Només participaran les fotos pujades a Facebook, Twitter i Instagram. Es podrà 

compartir el Concurs en altres Xarxes Socials però, per participar-hi només a Facebook, 

Twitter i/o Instagram. 



 

- La quantitat de participacions és il·limitada, fent que amb més participacions augmentin 

les probabilitats de guanyar el premi. 

- Els empleats de l’entitat podran penjar les seves fotografies però, no podran optar al 

premi. 

- El concurs està obert a la participació de qualsevol persona, sigui abonat o no 

d’elComplex, sempre i quan sigui veí de Sant Feliu de Llobregat. 

- No optaran al premi antics guanyadors de concursos d’elComplex relacionats amb 

obsequis de la marca BH Bikes. 

- Les dades subministrades pels participants estaran garantides pel compliment de la 

Lley Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal. 

- Obligatori tenir la condició d’abonat d’El Complex vigent fins al 30 d’octubre de 2017. 

 

4.- Mecànica per entrar al concurs: 

Per participar al concurs, s’hauran de seguir els següents passos: 

- Ser seguidor d’El Complex (Facebook, Twitter o Instagram). 

- Mencionar a 3 amics de Sant Feliu de Llobregat a la imatge del Concurs/Sorteig. 

- Compartir la publicació de la fotografía de participació al “mur” personal de 

Facebook, Twitter o Instagram. 

Xarxes Socials aptes: 

- Facebook. 

- Twitter. 

- Instagram. 

 

5.- Premi 

El premi sortejat és una Bicicleta BH MTB 29” Spike Raidon 20SP valorada en 

aproximadament 800€. 

 

6.- Finalització Concurs 

- De les imatges publicades amb el hashtag #BiciPerLaCara s’escollirà la millor per 

votació entre l’equip humà d’El Complex (la votació es publicarà al nostre web). 



 

- En cas de força major en què el guanyador no pugui rebre el premi per qualsevol 

incompliment, el premi del concurs passarà a ser pel segon més votat; i en cas d’empat 

en qualsevol dels casos es tornarà a fer una segona votació. 

- El guanyador/a haurà de recollir el seu premi abans del dia 1 de Desembre de 2018 a 

les nostres instal·lacions, dirigint-se a les nostres oficines d’Atenció al Client. 

 

7.- Reserves i limitacions 

S’entendrà a títol enunciatiu però no limitatiu, què es produeix frau, quan es detecti l’ús 

d’aplicacions automatizades tant per la publicació d’imatges com per les votacions. 

La constatació d’un frau en la participación suposarà la descalificació automática del 

concurs així com la pèrdua del premi otorgat. 

L’entitat elComplex queda eximida de qualsevol error a les dades facilitades a 

Facebook, Twitter o Instagram. 

L’entrega del premi serà a la localitat de Sant Feliu de Llobregat (08980, BARCELONA) 

i no es farà en cap moment a través de cap empresa de transport. 

 


