BASES PER A UN SORTEIG ENTRE EL PÚBLIC INFANTIL, DE L’EXPOSICIÓ
“ELS COLORS DE L’AGRAÏMENT”
FUNDACIÓ TMB (Transports Metropolitans de Barcelona), amb NIF G65395089 (d’ara
endavant FUNDACIÓ)amb domicili social a 08040 Barcelona, carrer 60, núm. 21-23,
sector A de la Zona Franca, organitza un sorteig anomenat Dibuixa el teu heroi/heroïna
(d’ara endavant, sorteig), relatiu a l’exposició “Els colors de l’agraïment” a l’espai Mercè
Sala, amb la finalitat de promoure la cultura entre els infants.
1. Condicions de participació
Per participar en aquest sorteig és imprescindible complir prèviament les condicions
següents:
-

Tenir entre 4 als 10 anys.
Tenir residència legal a Espanya.
Els pares, tutors, o major d’edat que representin al nen o nena en el sorteig,
hauran de ser membres de JoTMBé. L’adreça de correu des d’on s’envii el dibuix
serà verificada abans de l’entrega del premi. Si el dibuix s’envia des d’una altre
adreça de correu, en el cos del mateix s’haurà d’especificar quina adreça està
registrada a JoTMBé.

2. Dinàmica del sorteig
Els nens i nenes que vulguin participar en el sorteig, hauran de dibuixar el seu
heroi/heroïna a la plantilla específica del sorteig. Tots els dibuixos s’hauran d’enviar al
correu electrònic tmbeduca@tmb.cat.
•
•

Al dibuix haurà d’aparèixer únicament el nom (sense cognom) i edat del nen, sense
cap altre dada personal.
Cada participant pot enviar amb tants dibuixos com vulgui dins de les dates del
sorteigsorteig.El dibuix s’ha d’enviar per correu amb l’assumpte “Dibuix ELS
COLORS DE L’AGRAÏMENT”, per al para, mare o tutor del nen/a que el representi
en el sorteig a l’adreça de correu electrònic tmbeduca@tmb.cat.

Les plantilles de participació es pondran obtenir de la següent manera:
-

Recollir-la a la sala d’exposicions Mercè sala, ubicada al passadís de
l’intercanviador de l’estació de Diagonal (L3-L5).
Descarregar-la a través del codi QR que es podrà trobar la mateixa exposició,
Descarregar-la al web, https://fundacio.tmb.cat/ca, a l’apartat TMB Educa.

Els participants rebran un correu electrònic comunicant la recepció del dibuix i la seva
acceptació al sorteig.
La participació en aquest sorteig és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte o
adquisició de servei.
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3. Durada
La recepció de participacions d’aquest sorteig s’iniciarà a les 12:00 hores del migdia del
28 d’abril de 2021 i finalitzarà a les 12 hores del migdia del 20 de juny de 2021.
4. Registre
Els pares, tutors, o major d’edat que representin als menors en aquest sorteig, hauran
de registrar-se a JoTMBé, a l’apartat de JoTMBé del web https://tmb.cat/ca.
Els participants es comprometen amb la seva participació a que, les dades facilitades
siguin completes, veraces i es mantinguin actualitzades.
5. Contingut dels dibuixos
Els dibuixos han de complir els requisits següents:
a) Han de ser conformes a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons usos i costumsi han
de respectar els drets de les minories, dels menors d’edat i de les persones amb
qualsevol tipus de discapacitat.
b) No poden vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes de
caràcter violent, sexual, discriminatori, antireligiós, ser contraris als usos socials ni
utilitzar un llenguatge groller o inapropiat.
c) No han de ser contraris al bon nom, prestigi o imatge de i la Fundació ni els seus
transports, ni ser un mitjà publicitari per a productes o serveis de tercers.
d) Han de complir la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar, entre d’altres, els
drets de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, l’honor, la intimitat
personal i familiar i la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de
tercers i a les obligacions derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les
comunicacions comercials.
e) Han de ser creacions originals dels participants.
f) La participació al sorteig estarà subjecta a no interferir o vulnerar les restriccions
establertes el Covid-19. Per la qual cosa, no s’acceptarà cap participació que faci ús
d’aquest tema sense respecte.
6. Selecció dels guanyadors
L’elecció dels guanyadors es farà mitjançant un sorteig per (easypromo). Es triaran 10
participants i s’aniran trucant per ordre de sorteig. En el cas de no rebre resposta en un
termini de 72h acceptant el premi, es comunicarà al següent per ordre de sorteig fins a
completar els 5 guanyadors.
Els guanyadors d’aquesta acció es triarà mitjançant sorteig gestionat a través de la
plataforma Easypromos. El referit sorteig es farà de forma aleatòria a través del
procediment descrit en la clàusula 10.2.C dels termes i condicions d’Easypromos,
exposades en la següent adreça: https://www.easypromosapp.com/terminos-y-condiciones/
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7. Premis
Entre tots dibuixos rebuts i que compleixen aquestes bases, es realitzarà el sorteig de 5
premis consistent en un pack format per
-

Una capsa de llapissos de 36 colors ALPINO
Una capsa de 24 DACSCOLOR
1 Bloc de dibuix format DN-3
1 obra gràfica de l’artista Philip Stanton (edició limitada)
2 entrades per al Telefèric de Montjuïc
Un conte infantil “Ja puc sortir de casa”
Un conte infantil “Chuf Chuf” il·lustrat per Philip Stanton.

8. Condicions dels premis
Els premis no són bescanviables per diners ni per altres articles.
La Fundació no es fa responsable dels defectes de funcionament o desperfectes o
deteriorament dels productes un cop lliurats als guanyadors. Aquestes reclamacions
s’han d’adreçar al fabricant del producte o al prestador del servei en què consisteixi el
premi.
Si per causes alienes a la seva voluntat La Fundació no pot disposar dels premis
esmentats, en lliurarà d’altres del mateix valor o superior. Els premis només inclouen els
productes o els serveis que s’indiquen expressament.
La persona major d’edat o tutor que representi als participants que resultin guanyadors,
registrada al JoTMBé o no, hauran de presentar un document acreditatiu del menor, que
pugui validar que és l’autor del dibuix. La Fundació es posarà en contacte amb els
finalistes per demanar aquestes dades.
9. Comunicació dels guanyadors i lliurament de premis
A partir de juliol de 2021, es farà pública la llista de guanyadors a través del lloc web
www.fundacio.tmb.cat i als canals de La Fundació.
No obstant el que s’ha exposat anteriorment, la Fundació contactarà, a través de correu
electrònic, amb els participants que hagin estat guanyadors, per comunicar-los el
resultat del sorteig
Els guanyadors hauran de respondre al correu electrònic rebut en un termini de 72
hores per poder verificar les seves dades registrades i poder entregar el premi conforme
aquestes bases, si el dibuix s’hagués enviat des d’una altre adreça de correu no
registrada a JoTMBé. En cas de no tenir resposta en un termini de 72h, la Fundació
queda facultada per escollir un altre guanyador o inclús declarar desert el premi.
Els premis seran lliurats exclusivament a la ciutat de Barcelona i serà imprescindible
l’assistència dels guanyadors o dels seus tutors legals.
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10.

Drets d’imatge

Els guanyadors autoritzen la Fundació perquè el seu nom pugui ser publicat al web
d’aquest sorteig i a les comunicacions que la Fundació realitza als seus canals, i sense
que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.
11.

Drets de propietat intel·lectual

La mera participació en aquest sorteig comporta la cessió a favor de la Fundació dels
següents drets d’explotació dels relats:
a) Dret de reproducció: Qualsevol forma de fixació directa o indirecta, temporal o
permanent, que permet la comunicació i l’obtenció de còpies per qualsevol
suport material o immaterial, per qualsevol mitjà, ja sigui en edició paper o
digital, per qualsevol format, com a simple text, llibre, revista, periòdic, nota,
cartell, pòster, banderoles de TMB, oppis de Metro i d’autobús, vinilat dels
autobusos i dels metros de TMB, etc.
b) Dret de distribució: la posada a disposició del públic mitjançant lliurament gratuït
d’exemplars.
c) Dret de comunicació pública: la posada a disposició del públic sense lliurament
d’exemplars, per qualsevol procediment amb cables o sense, de tal forma que
qualsevol persona pugui accedir a l’obra des de qualsevol lloc i en qualsevol
moment que triï, incloent-hi la projecció al canal Mou TV i la publicació a
internet, intranet de TMB i els perfils de TMB a YouTube, Facebook, Twitter o
Instagram.
d) Dret de transformació: Qualsevol forma de sincronització, la traducció a
qualsevol idioma i l'explotació de les obres que es derivin.
Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de cinc
anys, amb caràcter no exclusiu i sense perjudici del reconeixement als autors dels drets
morals que els corresponen.
12.

Legislació aplicable

Aquest sorteig es regeix per la normativa espanyola i la de la Comunitat Autònoma de
Catalunya que sigui aplicable, així com per aquestes bases.
13.

Responsabilitat i garanties

Els participants són responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats
de la seva participació en aquest sorteig, amb total indemnitat per a la Fundació .
També són responsables dels danys i perjudicis que causin a la Fundació i a llurs
empleats.
Amb l’enviament del relat o la imatge, el participant garanteix que n’és l’autor i que l’obra
o prestació protegida és original i inèdita, que està lliure de qualsevol càrrega o
gravamen i que no està subjecta a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.
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Exoneració de responsabilitat

14.

La Fundació no es fa responsable:
a) Dels accidents, els incidents i altres conseqüències que puguin patir els participants
ni dels que aquests participants puguin causar a tercers derivats del sorteig.
b) Dels danys i els perjudicis que els participants ocasionin per la seva actuació en el
sorteig, especialment els derivats de l’incompliment d’aquestes bases, de les
instruccions i les recomanacions donades per la Fundació o de la normativa vigent
(Llei de propietat intel·lectual, Llei orgànica de protecció del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei orgànica de protecció de dades
de caràcter personal i la resta de normativa aplicable).
c) De les sancions, les indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat de
l’actuació dels participants.
d) Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i en especial del
correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el sorteig.

Reserves i limitacions

15.
-

-

-

16.

La Fundació es reserva el dret a anul·lar o suspendre el sorteig, o bé a
canviar-ne algunes condicions si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat
no pot garantir el desenvolupament normal del sorteig.
La Fundació desqualificarà del sorteig els participants que hagin facilitat dades
errònies o falses o que presentin qualsevol irregularitat, o els que no compleixin
les condicions de participació.
La Fundació
descartarà aquelles inscripcions que siguin abusives o
fraudulentes.
La Fundació no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels
participants. Per tant, si les dades no són correctes o estan incompletes, la
Fundació queda exempta de tota responsabilitat pel fet de no poder contactar
amb els finalistes o guanyadors, segons correspongui.

Acceptació de les bases

La simple inscripció en aquest sorteig comporta l’acceptació d’aquestes bases, de les
instruccions i altres comunicacions o recomanacions que la Fundació faci als
participants i del compliment de les condicions d’ús dels portals a través dels quals es
desenvolupa el sorteig, així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment
dona lloc a la desqualificació del participant i, per tant, al fet que aquest participant no
pugui rebre cap dels premis que, si s’escau, li puguin correspondre, sense perjudici de
les accions legals que es puguin exercir contra l’infractor. També dona lloc al dret de la
Fundació a no publicar o retirar el relat d’aquest participant infractor.

Barcelona, 28 d’abril de 2021.
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