BASES DEL SORTEIG DE LA NIT DELS MUSEUS
INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA

Premi:

UN VIATGE A LONDRES PER A DUES PERSONES

Termini: del 20 al 28 de maig de 2017

L'Institut de Cultura de Barcelona, amb domicili a Barcelona, al Palau de la Virreina, la
Rambla, 99, CP 08002, amb CIF núm. P58900061 (en endavant, ICUB), organitza un
sorteig per regalar un viatge a Londres per a dues persones que inclou dues nits d'hotel,
els vols i el National Art Pass, que obre les portes de més de 240 museus de la Gran
Bretanya durant un any, per a ambdues.

El present sorteig es regirà per les següents BASES:

BASE 1 – Participants
El sorteig està dirigit a totes les persones físiques majors d’edat residents a Espanya que
puguin acreditar aquest fet mitjançant el DNI, en el cas de les persones amb nacionalitat
espanyola, o amb la tarja de residència, en el cas dels estrangers.

BASE 2 – Període de participació
El període de participació en el sorteig a través del web comença el dia 20 de maig de
2017 a les 10.00 hores i finalitza el dia 28 de maig de 2017 a les 23.59 hores. L’ICUB
podrà ampliar o reduir aquest termini, un fet que comunicarà a la seva pàgina web i a les
xarxes socials. El dia 20 de maig es podrà participar presencialment en el sorteig als
diferents museus que participen en la Nit dels Museus 2017, des de les 10.00 hores del
matí fins a l'hora de tancament que cada un dels museus hagi publicitat per a aquesta nit.
També s’hi podrà participar presencialment a l'oficina de Tiquet Rambles ubicada al
Palau de la Virreina, la Rambla, 99, 08002 Barcelona, des del dia 20 de maig de 2017 a
les 10.00 h fins al dia 28 de maig de 2017 a les 20.00 hores.

BASE 3 – Procediment de participació i sorteig
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Durant el període de participació indicat a la Base 2 els interessats podran participar en
el sorteig si es registren mitjançant el formulari d’inscripció online creat per a aquest
premi, al qual es podrà accedir des del web de la Nit dels Museus (lanitdelsmuseus.cat).
El dia 20 de maig els interessats també hi podran participar de forma presencial
emplenant la butlleta oficial de participació que trobaran als diferents museus que
celebren a la Nit dels Museus 2017, així com a l'oficina de Tiquet Rambles dintre de
l'horari de participació indicat a la Base 2, fins que se n’exhaureixin les existències.
Per entrar al sorteig, les persones interessades hauran de fer constar les dades personals
obligatòries que s’indicaran a continuació, en funció de si hi participen online o
presencialment. Al formulari online: nom, cognom, correu electrònic, telèfon, DNI o
NIE; i a la butlleta oficial de participació: nom, cognom, telèfon de contacte, DNI o
NIE. Les dades facilitades no es publicaran, llevat del nom i el cognom del guanyador.
Només s’admetrà una participació per persona.
Tots els participants inscrits formaran part d’una llista en la qual constaran per data
d’inscripció. A cada participant se li assignarà un número ordinal, començant la
numeració pel número 1 i seguint-la en ordre ascendent, fins al nombre total de
participants que hagin complert el que s’estableix en aquestes bases durant la vigència
de la present promoció.
El sorteig es realitzarà el dia 31 de maig mitjançant un sistema aleatori amb certificat
garantit per Easypromos, l’aplicació especialitzada en sortejos a la xarxa. S’escolliran el
guanyador i cinc suplents, que successivament ocuparan el lloc del guanyador en cas
que aquest renunciï al premi. El guanyador tindrà dret a prendre possessió del premi
especificat a la Base 4 i l’ICUB es farà càrrec dels imports fiscals que calgui ingressar
en concepte del premi.
BASE 4 – Premi
El premi consisteix en un viatge a Londres per a dues persones, del qual el guanyador
podrà gaudir el cap de setmana del mes de novembre de 2017 que esculli. La sortida
haurà de ser en divendres i la tornada en diumenge. El viatge inclou els vols d’anada i
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tornada des de l’aeroport del Prat (Barcelona), dues nits en un hotel de tres estrelles com
a mínim amb esmorzar inclòs i el National Art Pass, de durada anual, tot per a dues
persones. Els vols i l'hotel seran determinats per l’ICUB, que garantirà que es realitzi la
reserva corresponent.
BASE 5 – Publicació del guanyador i comunicació a aquest
Des de la plataforma Easypromos s’emetrà una notificació electrònica adreçada al
guanyador en la qual se li comunicaran un codi identificador i les dades de contacte de
la persona delegada per l'ICUB amb qui haurà de concretar els detalls del lliurament del
premi.
En cas que el guanyador renunciï al premi de forma expressa, la plataforma Easypromos
contactarà amb el primer suplent, que passarà a ser el guanyador, i si aquest també hi
renuncia es posarà en contacte amb el següent suplent i així, successivament. En cas que
el guanyador i els cinc suplents renunciïn al premi, aquest quedarà desert i es donarà per
finalitzat el sorteig.
L’acceptació del premi per part del guanyador implica que autoritza expressament
l'ICUB perquè publiqui el seu nom i cognom al seu web i a les xarxes socials.
BASE 6 - Entrega del premi
El guanyador s'haurà de posar en contacte amb l'ICUB en el termini màxim d'un mes a
comptar des de la data en què se li hagi comunicat el premi i, un cop concretades les
condicions de la reserva, els serveis de l'ICUB es faran càrrec de gestionar el viatge per
a ell i per a l’acompanyant que hagi designat. Els comprovants de les reserves i del
National Art Pass es lliuraran al guanyador amb prou antelació al cap de setmana del
mes de novembre que aquest hagi escollit per viatjar.
BASE 7 – Dades personals
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Les dades personals que els participants en el sorteig facilitin a través del formulari
d’inscripció on line o de la butlleta oficial descrits a la Base 3 d'aquest sorteig seran
incorporades al fitxer automatitzat Contactes i Mailing de l’Institut de Cultura de
Barcelona, amb la finalitat d’informar de les seves activitats, del qual n’és propietari
l’Ajuntament de Barcelona.
Així mateix, i de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de
Protecció de les dades de caràcter personal, s’informa que les dades personals dels
participants no seran cedides a cap altra entitat. Les persones inscrites en el sorteig
podran exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se
per escrit al Registre General de l’Ajuntament de Barcelona: pl. de Sant Jaume, 1,
08002 Barcelona, indicant clarament a l’assumpte Exercici de Dret LOPD.
La participació en el sorteig implica el consentiment dels participants perquè les dades
facilitades siguin recollides i tractades en els termes expressats en aquesta base.

BASE 8 – Acceptació de les bases

Tots els participants en el sorteig, pel sol fet de participar-hi, accepten les presents
bases.

BASE 9 – Altres consideracions

L'ICUB es reserva el dret a modificar o a cancel·lar aquestes bases durant el
desenvolupament del sorteig per circumstàncies alienes a la gestió de l’esdeveniment.
Les presents bases es regeixen per la legislació espanyola en matèria de joc. L'ICUB i
els participants en la promoció, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten als
jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que es pugui
generar entre ambdós.
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