Associació cultural 48H OPEN HOUSE BARCELONA per a la divulgació del
Patrimoni Arquitectònic de la ciutat de Barcelona.
BASES DEL SORTEIG D'UN EXEMPLAR DEL LLIBRE 345 MANERES DE VIURE (A)
BARCELONA - Concurs #345Bcn - ABRIL 2017
Concurs #345Bcn a la xarxa Facebook. L'associació cultural 48H OPEN HOUSE
BARCELONA, organitzadora del festival d'Arquitectura 48h Open House BCN, amb
CIF: G65391815 i domicili social a la Rambla de Catalunya 87, 1D, 08008
BARCELONA, mitjançant les bases que a continuació es publiquen, estableix les
normes reguladores per les quals s'ha de regir aquest concurs a la xarxa Facebook.
1.- Objecte
El concurs 345 Maneres de viure (a) Barcelona a la xarxa social Facebook es
centrarà en una publicació feta des del perfil del 48h Open House Barcelona a la
xarxa social Facebook. Els participants hauran de clicar a M'agrada i comentar el
post en qüestió responent a la pregunta plantejada al mateix post.
Entre els participants, es farà un sorteig d'un exemplar del llibre 345 Maneres de
viure (a) Barcelona.
2.- Període de participació
El període de participació en la promoció és des del 10 d'abril del 2017 a partir de
les 10:00 fins al 25 d'abril del 2017 a les 12:00. Aquest període podrà ser ampliat o
reduït per part de la Associació cultural 48H OPEN HOUSE BARCELONA, fet que es
comunicaria a la pàgina web i a les xarxes socials de la Associació cultural 48H
OPEN HOUSE BARCELONA.
3.- Procediment de participació i sorteig
Durant el període indicat en la base els interessats podran participar en el Concurs
si responen una pregunta i cliquen M'agrada al post de Facebook del concurs
publicat per la Associació cultural 48H OPEN HOUSE BARCELONA.
La resposta a la pregunta « I a tu, què t'agrada de Barcelona?
» es farà pública als comentaris de Facebook.
No s'acceptarà cap resposta amb contingut ni material obscè, sexualment explícit,
violent, ofensiu, incendiari o difamatori. Aquest tipus de contingut s'eliminarà i el
participant quedarà fora del Concurs.
Només s’admetrà una única participació per persona.
Entre tots els participants s’elaborarà una llista en la qual els participants
constaran ordenats per data i hora de participació. A cada participant se li
assignarà un número ordinal, començant la numeració pel número 1 i seguint en

ordre ascendent, fins al número total de participants que hagin complert amb allò
establert en aquestes bases durant la vigència de la present promoció.
El sorteig es realitzarà el dia 25 de d'Abril a les 12:30h mitjançant un sistema
aleatori Random.org. S’escollirà 1 guanyador, i 1 guanyador en llista d'espera per si
el primer no accepta el regal.
4.- Premi
El premi consisteix en un exemplar del Llibre 345 Maneres de viure (a) Barcelona.
5.- Publicació i avís als guanyadors
La Associació cultural 48H OPEN HOUSE BARCELONA contactarà a través de
comentari de Facebook dins el mateix post amb el guanyador. A partir d'aquí se li
dirà que contacti amb l'associació a través del correu electrònic. A través del
correu se li indicarà com recollir el premi.
6.- Autorització relativa als drets d’imatge dels guanyadors
L’acceptació del premi per part del guanyador implica expressament l’autorització
gratuïta a la Associació cultural 48H OPEN HOUSE BARCELONA per fotografiar i/o
enregistrar el guanyador del Concurs durant la recollida del premi amb l'objectiu
de publicar-la als canals de l'associació.
7.- Condicions de participació
Persones físiques
Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques de 18
anys o més que no estiguin implicades en la definició i / o preparació d'aquest
concurs. Aquesta norma afecta, entre altres, a empleats del 48H OPEN HOUSE
BARCELONA i les empreses col·laboradores, així com a cònjuges, ascendents i
altres parents per consanguinitat o afinitat fins a primer grau (inclosos) de tots els
anteriors. El seu incompliment comporta la pèrdua immediata del premi
aconseguit, si s'escau. Els voluntaris del festival podran participar en el concurs.
Les persones hauran de poder venir a buscar el premi a la ciutat de Barcelona.
Contingut de l'obra presentada
Els participants assumeixen la responsabilitat respecta al 48H OPEN HOUSE BCN
del contingut de la proposta presentada i seran responsables davant de tercers.
Els participants es fan responsables davant de tercers d'haver obtingut els drets
d'imatge de les persones que apareixen fotografiades, amb total indemnitat per
part del 48H OPEN HOUSE BCN.

EL 48H OPEN HOUSE BARCELONA queda eximit de tota responsabilitat pels drets
d’autor, imatge o altres que puguin correspondre a tercers en el concursos.
L'enviament d'una imatge en el comentari del concurs no pot infringir els drets de
reproducció ni cap altre dret de tercers.
Acceptació de les bases
La participació en el concurs suposa l'acceptació íntegra de totes les bases, així
com la submissió expressa a les decisions interpretatives del jurat.
8.– Altres consideracions
EL 48H OPEN HOUSE BARCELONA es reserva el dret de modificar o cancel·lar les
condicions del sorteig durant el desenvolupament del mateix per circumstàncies
alienes a la gestió de l’esdeveniment.
Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola. EL 48H OPEN HOUSE
BARCELONA i els participants de la promoció se sotmeten, amb renúncia expressa
al seu propi fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per a qualsevol
controvèrsia que es pogués generar entre ambdós.
A Barcelona, 5 d'abril de 2017.

