
BASES DEL CONCURS 

 
La sol·licitud de participació en aquest concurs implica la plena acceptació de les bases legals que es troben 
publicades a la següent adreça d’internet http://www.santapau-pifma.com/baseslegales/ 
 
– Dades d’identificació del promotor de la promoció 
El COLEGIO SANTAPAU, S.L. amb CIF B08838658 ubicat al carrer Alella, 51 08016 de Barcelona, realitzarà el 
concurs de 4 cursos d’anglès, (un per persona) de preparació de FCE, cadascun d’ells valorats en 900€, 
durada d’octubre a maig, amb motiu de la finalització de la selectivitat amb l’objecte d’aconseguir nous 
seguidors a instagram i per promocionar el centre.  

 
– Àmbit territorial i d’aplicació de la promoció 
El concurs es durà a terme dins de l’Estat Espanyol, exclusivament per usuaris d’Instagram que resideixin 
en el territori espanyol. 
 
– Caràcter gratuït del concurs 
El concurs es durà a terme amb la modalitat de “ Concurs gratuït”, és a dir, la participació en aquest 
concurs no implicarà cap despesa per al participant. 
 
– Normes per a la participació 
Per tal de concursar els participants hauran de seguir el perfil a instagram del centre: @santapau.pifma 
hauran de ser membres de la comunitat d’Instagram del centre. Els participants penjaran una foto a 
instagram des del seu perfil de l’aplicació, responent la pregunta: què vols fer durant les vacances?, 
hauran de penjar la foto i penjant la foto s’entén, per si mateixa, que accepten les bases del concurs que 
romandran exposades a la web del centre. La manca d’acceptació per part del participant implicarà 
l’exclusió de la seva participació en el concurs. 

A la publicació hauran de fer servir el hastag #pifmasummer i anomenar al centre @santapau.pifma 
Els participants poden penjar més d’una foto. No hi ha límit de participacions. Però només podran 
guanyar un dels premis. 
L’usuari  ha de tenir el perfil d’Instagram públic per tal que el centre SANTAPAU-PIFMA pugui 
visualitzar les fotografies. 
Tots els participants han de ser majors d’edat. 
El personal del centre docent queda exclòs de la participació en aquest concurs. 
El alumnes del centre podran participar en el concurs complint la mateixa normativa que la resta de 
participants que es recull en aquest escrit. 
 
– Descripció dels premis oferts 
El regal és una plaça per cada guanyador (hi haurà 4 guanyadors), que pot ser transferible amb 
consentiment per escrit del guanyador en la qual ha de constar les dades del guanyador i totes les 
dades de contacte del substitut.  
El premi no es podra substituir pel seu valor econòmic. 
El guanyador podrà posar-se en contacte amb el centre per mail, per telèfon o presencialment al 
COLEGIO SANTAPAU, S.L. Carrer Alella, 51 08016 Barcelona, 934080126, a8037346@xtec.cat en horari de 
secretaria, al matí de 09:00 a 13:00 i a la tarda del 17:00 a 19:00. Els guanyadors del premi s’hauran de 
posar en contacte amb el centre fins el dia 30 de juny del 2017 a les 19:00h, en cas contrari s’exhaurirà el 
termini d’acceptació del premi. Un cop transcorregut el termini el premi quedarà sense efecte. Si el 
guanyador no pot o no vol realitzar el curs pot transferir l’ús del mateix per escrit (mail) a una tercera 
persona deixant les dades de contacte del guanyador i les dades de contacte de la persona a qui li cedeix 
el dret de realització del curs.   
 
– Data d’inici i finalització 
L’inici del joc i la participació en el concurs dels 4 cursos d’anglès tindrà lloc els dies de la selectivitat, del 
dia 13 de juny de 2017 a les 09:00h fins el dia 23 de juny de 2017 fins les 13:30h. 
 

  

http://www.santapau-pifma.com/baseslegales/


– Advertències legals sobre la participació a l’esdeveniment 
No es consideraran aptes aquelles fotos que tinguin contingut sexual, apologia a l’alcohol, que siguin 
grolleres, discriminatòries, etc. El centre es reserva el dret de no acceptar la participació de les fotos 
que consideri poc adequades i no segueixin les bases del concurs. 
 
–  Cesió de drets d’imatge i de propietat intel·lectual dels participants 
1. Els participants en el concurs cedeixen a SANTAPAU-PIFMA tots els drets de propietat intel·lectual o 

industrial, existents o que poden derivar-se, de les fotografies penjades amb el hashtaga mencionat, 
amb motiu de la participació en aquest concurs. SANTAPAU-PIFMA podrà fer servir lliurement dites 
imatges a la seva pàgina web, així com a d’altres publicacions, tant online com offline. 

 

2. Cada participant en el concurs manifiesta i garantitza a SANTAPAU-PIFMA respecte de cadascuna de 
les fotografies que publiqui: 
- Que les fotografies són seves i que, per tant, posseeix tots els drets d’explotació. 
- En el cas de les fotografies que incloguin imatges de terceres persones, que compta amb el 
consentiment de les persones o dels seus representants legals, en el cas de les fotografies de menors, 
així com que compta amb l’autorització per a la inserció i difusió d’aquelles imatges que incloguin 
persones, i que està en condicions d’acreditar documentalment, en el cas d’ésser sol·licitat pel centre. 
- Que mantindrà indemne al centre SANTAPAU-PIFMA davant de qualsevol denúncia de tercers, ja 
sigui judicial o extrajudicial, motivada per la infracció dels drets de propietat intel·lectual o bé per 
afectar o lesionar drets fonamentals de tercers, com són l’honor, la intimitat o la pròpia imagen. 

 
– Descripció del mecanisme escollit per l’elecció de guanyadors 
Per tal de triar els 4 guanyadors farem un tribunal amb personal del centre. (directora, cap d’estudis, 
secretaria, un membre de l’equip docent i un alumne). Es realitzarà una primera votació i d’entre les més 
votades es triaran amb consens les 4 guanyadores. 
 
– Facultats de l’organitzador relacionades amb la celebració de l’esdeveniment 
En aquest cas no es tenen en compte pròrrogues en la participació, no obstant l’organitzador COLEGIO 
SANTAPAU, S.L. es reserva el dret de suspendre el concurs. 
 
– Forma i lloc de publicació del guanyador 
Es comunicarà el dia 27 de juny de 2017 a les 09:00h als guanyadors dels cursos mitjançant missatge a 
la foto guanyadora, per tal que el guanyador es posi en contacte amb el centre per deixar les seves 
dades abans del 30 de juny a les 19:00h. En el cas que les dades facilitades pel guanyador no 
existeixin, o no ens puguem posar en contacte amb la persona guanyadora, quedarà automàticament 
sense premi i aquest quedarà sense efecte. 
 
– Política de protecció de dades 
Les dades personals que ens faciliti seran incloses en un fitxer titularitat de COLEGIO SANTAPAU, S.L. 
C/Alella, 51 08016 Barcelona, amb la finalitat de gestionar l’activitat, de millorar la qualitat del nostre 
servei i d’enviar-vos informació de caràcter comercial, per qualsevol mitjà (inclosos electrònics) de les 
activitats, serveis i promocions relacionades amb l’activitat de l’empresa. En compliment de la llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), els informem que podran 
consultar les seves dades personals o exercir el seu dret de rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se 
per escrit i adjuntant còpia del seu DNI a la direcció anteriorment indicada. 
 
– Autorització per a la captació, publicació i difusió pública de les imatges del guanyador 
En el moment d’entrega del premi, el guanyador/a signarà una autorització de dret d’imatge i a partir 
d’aquell moment es podrà utilitzar la mateixa. En el cas que el guanyador/a sigui menor de d’edat 
l’autorització d’us d’imatge l’haurà de signar el responsable legal. Si no hi ha consentiment d’ús d’imatge el 
centre es reserva el dret de no lliurar el premi. 


