Sorteig vinculat al passaport dels #FSP2022
Bases
Primera. Objecte i àmbit
L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA) organitza, en
el marc dels Festivals de Senderisme dels Pirineus de l’any 2022 (#FSP2022), un sorteig per
incentivar que les persones assisteixin a més d’un festival. Aquests festivals (12 en total)
tenen lloc de maig a octubre de 2022 a les 11 comarques que integren la marca turística
Pirineus.
Segona. Organització i publicació
El sorteig del passaport dels #FSP2022 està organitzat per l’IDAPA. Les bases estan
publicades a la pàgina web https://festivalssenderismepirineus.cat.
Tercera. Requisits de participació
Per poder participar al sorteig, les persones han de:
1. Ser majors de divuit anys i residents a Espanya.
2. Demostrar que han assistit a més d’un festival dels #FSP2022. Per fer-ho, caldrà
utilitzar el tríptic informatiu dels #FSP2022 (que actuarà a mode de passaport) i
enganxar-hi els adhesius dels festivals als quals s’hagi participat. Aquests tríptics i
adhesius seran proporcionats per les entitats organitzadores dels respectius
festivals o per part dels guies que acompanyin les activitats.
3. Per poder participar en el sorteig, una mateixa persona ha d’haver assistit a un
mínim de dos festivals. Ara bé, si participa en més festivals (tres, quatre, etc.),
tindrà més oportunitats de guanyar algun dels premis. En concret, per cada festival
al que assisteixi, la persona participant obtindrà un número per participar en el
sorteig.
4. Quan una persona consideri que ja no participarà en més festivals, haurà de
fotografiar la pàgina del passaport amb els adhesius enganxats (i amb les seves
dades personals escrites a mà, inclòs el seu correu electrònic) i haurà d’enviar
aquesta fotografia a info@festivalssenderismepirineus.cat.
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Quarta. Període de participació
Es poden enviar fotografies durant tot el període que durin els festivals d’enguany, essent
la data límit el 31 d’octubre de 2022.
Cinquena. Condicions generals
L’IDAPA es reserva el dret d’excloure qualsevol persona que consideri que no compleix les
condicions de participació o que està fent un mal ús o abús del sorteig.
Sisena. Data del sorteig i elecció dels guanyadors/es
El sorteig es farà durant la primera quinzena de novembre amb l’eina AppSorteos, un cop
finalitzi el darrer festival d’enguany. Hi haurà tres persones guanyadores, una per a
cadascun dels tres premis.
Setena. Premis i procediment d’acceptació i lliurament
1. El sorteig tindrà tres premis que consistiran en:
●
●
●

Un GPS valorat en 300€ (TwoNav Cross)
Una motxilla tècnica valorada en 95€ (Alpina Race de 35 litres)
Uns bastons telescòpics valorats en 90€ (TSL Trekking Tour Alu 3).

2. Procediment d’acceptació i lliurament
Un cop efectuat el sorteig, les persones guanyadores rebran un correu electrònic de part
de info@festivalssenderismepirineus.cat comunicant-los quin dels premis han obtingut. A
partir d’aquí els guanyadors/ores hauran de respondre aquest correu indicant una adreça
postal, a la qual s’enviarà el premi corresponent.
En cas que el/la guanyador/a no respongui en el termini indicat per acceptar el premi (10
dies des de l’enviament del correu), si no compleix totes o algunes de les normes d’aquest
sorteig o no vol o no pot gaudir del premi, el/la guanyador/a quedarà descartat/ada i es
donarà a la persona guanyadora suplent que indiqui Appsorteos.
Vuitena. Protecció de dades personals
Aquest sorteig està adreçat a persones majors de 18 anys. Les persones que hi participin
2

garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva
informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig
siguin tractades per l’IDAPA.
PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679, en relació al tractament de les
seves dades personals, li informem del següent: Responsable: Institut per al
Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA).
Novena. Altres normes
La simple participació en aquest sorteig implica l’acceptació d’aquestes bases en la seva
totalitat i el criteri interpretatiu del l’IDAPA pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió
derivada del present sorteig, de manera que la manifestació, en el sentit de no acceptació
de les mateixes, implicarà l’exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa,
l’IDAPA quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació contreta amb ell/ella.
L’IDAPA es reserva el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d’aquest
sorteig en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per
justa causa, sense que d’això pugui derivar-ne cap responsabilitat. No obstant això,
aquests canvis es comunicaran degudament a través de la pàgina del sorteig i, si escau,
per altres mitjans. Es farà tot el possible per evitar que cap canvi perjudiqui a uns
participants respecte d’altres.
Desena. Interpretació de les bases i resolució de conflictes
La interpretació de les presents bases es regeix per la legislació espanyola. Per a resoldre
qualsevol controvèrsia, que resulti de la interpretació o compliment d’aquestes bases, és
competent la jurisdicció dels tribunals del domicili de l’IDAPA.

3

