BASES LEGALS DEL SORTEIG DE FOTOGRAFIA
DE LA FEEC “FAM DE REFUGIS”

1. La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (en endavant, FEEC),
amb C.I.F. G58134081, i amb domicili social a Rambla 41, pral. 08002
Barcelona, organitza el sorteig "Fam de refugis" (en endavant, el "Sorteig") a
través de les xarxes socials Twitter® i Instagram®, d'acord amb aquestes
bases del Sorteig (en endavant, les "bases").
Aquest Sorteig no està vinculat a cap plataforma o xarxa social. Twitter i
Instagram no patrocinen, avalen ni s'administren de manera aquesta
promoció, ni estan associats a ella i queden exonerats completament de
qualsevol responsabilitat sobre aquest Sorteig. El participant proporciona la
seva informació i dades a la FEEC.
2. Podran participar en el sorteig totes aquelles persones majors de 18 anys que
tinguin residència legal en territori espanyol i que a més siguin seguidores del
compte de la FEEC a Twitter (@feec_cat) o Instagram (@feec_cat).
La FEEC no es fa responsable si el premi s'atorga a algun participant
guanyador que no sigui major d'edat, perquè hagi ocultat o falsejat les dades
personals que se sol·licitin per a la seva participació.
3. Per participar, l'usuari haurà de, durant el període de durada del Sorteig,
compartir al seu compte de Twitter o Instagram una fotografia de la seva
autoria en mode públic, en la qual es vegi un dels refugis de la FEEC: la
instal·lació, per dins o per fora, el seu entorn més immediat i/o l'activitat dins
el refugi (la llista de refugis es pot consultar aquí). La foto ha d'anar etiquetada
amb el hashtag #FamDeRefugis, i acompanyada d'un breu text que faci
referència a la motivació per anar a aquest refugi i la data aproximada de la
presa de la fotografia.
4. Els participants assumeixen la responsabilitat de l'autoria de les fotografies.
La FEEC no es responsabilitza en el cas que qui pugi les imatges no sigui
l'autor.
5. La campanya tindrà una durada de 4 setmanes, entre el dilluns 18 de maig de
2020 i el diumenge 14 de juny a les 23:59 hores. Se sortejaran premis cada
setmana, per als quals participaran les fotografies enviades al llarg de la
setmana anterior, de dilluns a diumenge. Les dates dels sortejos són: 25 de
maig, 1 de juny, 8 de juny i 15 de juny.

www.feec.cat
Rambla 41, pral. 08002 Barcelona. T 934 120 777. F 934 126 353

6. Es permetrà participar amb una imatge diferent cada setmana i tantes
vegades com es vulgui al llarg del Sorteig, si bé no es concedirà més d'un
premi per persona. No seran vàlides les fotografies que ja hagin estat
enviades en una setmana anterior ni les que no compleixin amb totes les
condicions del punt 3 així com quan es comprovi que l'autor no és seguidor
del compte de la FEEC a la xarxa social a través de la qual ha participat.
7. Cada dilluns assenyalat en el punt 5 s’escollirà a l’atzar entre totes les
participacions d’aquella setmana, un guanyador setmanal (en endavant el
"Guanyador"). Des de la FEEC es contactarà amb el Guanyador per missatge
directe a través de la xarxa en la qual s'hagi publicat la seva imatge, perquè
pugui aportar les seves dades personals i adreça i poder fer efectiu el premi.
Si en el termini de sis dies el Guanyador no ha respost, el premi tornarà a
sortejar-se el següent dilluns entre els altres participants d’aquella setmana
seguint la mateixa dinàmica. Un cop es torni a sortejar el premi, l'anterior
Guanyador perdrà el dret a reclamar-lo.
8. La FEEC sortejarà cada setmana del Sorteig (un total de quatre sortejos) una
estada a un refugi en règim de mitja pensió (pernocta, esmorzar i sopar) per a
dues persones en un dels seus refugis de muntanya. Si el Guanyador és
federat de la FEEC rebrà, a més a més, dos exemplars del llibre “Catalunya,
20 refugis 32 excursions” de l’autor Josep Llusà i editorial Alpina, i dues
bosses commemoratives del centenari de la FEEC. El Guanyador podrà
gaudir del regal des de la data en què es reprengui l'activitat als refugis fins al
20 d'octubre de 2021, previ avís a la FEEC de la data escollida per formalitzar
la reserva, i sempre que en les dates i refugi escollits hi hagi places
disponibles. El llibre i la bossa de la FEEC es rebrà al domicili que indiqui el
Guanyador, dins del territori nacional, o podrà ser recollit directament a la seu
de la FEEC. La FEEC no es responsabilitza de les possibles pèrdues,
deterioraments, robatoris o qualsevol altra circumstància imputable als serveis
de missatgeria que puguin afectar l'enviament dels premis.
9. La FEEC garanteix el compliment íntegre de la Llei Orgànica 15/1999, de 13
de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el tractament
de les dades personals recollides en el Sorteig "Fam de refugis", especialment
en el que es refereix a l'atenció de l'exercici dels drets d'informació, accés,
rectificació, oposició i cancel·lació de dades personals dels concursants.
Les dades subministrades pel guanyador seran tractades confidencialment
per la FEEC amb l'únic objectiu de lliurar els premis. La FEEC queda eximit
de qualsevol responsabilitat en cas d'existir algun error en les dades
facilitades que impedeixi la seva identificació.
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10. La FEEC es reserva el dret de cancel·lar totes les participacions d'usuaris
que consideri que han tingut un ús indegut o una participació fraudulenta en el
present Sorteig; com ara l'ús de mecàniques per aconseguir guanyar o
entorpir a altres usuaris de manera indeguda.
En cap cas s'acceptaran comentaris o missatges que vulnerin la Llei, els bons
costums o alterin l'ordre públic, pornogràfics, xenòfobs, racistes o que incitin a
la violència, ni aquells que, segons el parer de l'organitzador poguessin
atemptar contra la dignitat de les persones, al bon nom i imatge de la FEEC o
la pràctica del muntanyisme, o que puguin resultar feridores, ofensius o no
aptes per a tots els públics.
Com a conseqüència de l'anterior, la FEEC es reserva el dret a retirar del
Sorteig en qualsevol moment, i sense necessitat de cap motivació, el
comentari, missatge o imatge de què tingui sospita que vulnera, directament o
indirectament, el que disposen els paràgrafs anteriors o incompleix l'autoria de
la imatge, i a prendre les mesures legals oportunes.
11. El Guanyador cedirà els drets d'explotació de la fotografia perquè la FEEC
difongui les imatges premiades, així com el seu nom d'usuari i dades
personals en els seus diferents suports. Igualment, cedeix els drets perquè les
fotografies es puguin exposar (citant a l'autor) en qualsevol de les
dependències i seus pertanyents a la FEEC, si així s'estimés convenient, del
que se li informarà oportunament.
Els participants accepten, mitjançant la seva participació en el sorteig, que les
seves imatges poden ser compartits per la FEEC dins de les normes de
Twitter i Instagram o bé a altres suports com seria la revista Vèrtex o el web
de la federació.
12. La FEEC es reserva el dret a efectuar canvis en les Bases durant el
desenvolupament de la campanya, si es produís alguna causa que impedeixi
dur-la a bon terme o per tal de millorar el seu avanç, així com la facultat
d'interpretar els presents termes i condicions legals.
13. La participació en el Sorteig implica l'acceptació dels presents termes i
condicions legals. Qualsevol manifestació de no acceptació de la totalitat o
part de les Bases implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència
d'això, la FEEC quedarà alliberada de l'acompliment de l'obligació.
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