
 

 

 

BASES CONCURS JOC PARTICIPATIU Dau 2022 “Busca el codi secret” 

La dinámica del joc es publica als Canals oficials de comunicació del Festival Dau: al seu web i al 

programa. 

El concurs depen totalment de la organització del Festival, amb la col·laboració de les editorials 

i entitats participants; queda exclosa la responsabilitat de qualsevol altre entitat o organisme. 

El sorteig entre els participants es farà el día 24/11/22, i es contactarà amb els guanyadors per 

fer l’entrega del premi de forma directa, desde el dia 28/11/22 al 02/12/22. 

S’han  habilitat 2 modes de participació: 

PARTICIPACIÓ A TRAVÈS D’INSTAGRAM 

 Participar en els concursos significa acceptar aquestes bases 

 Per participar al concurs, cal tenir un compte d'lnstagram 

 Només es consideraran vàlides i participaran al sorteig els posts que incloguin totes les 

respostes demanades (imatges de les  7 pistes, i resolución correcta del codi secret), 

així com les etiquetes #DauBarcelona i #JuguemalDAU2022 

 Es desqualificaran les respostes discriminatòries, oferlsives, insultants o de menyspreu 

cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, aixícom les respostes que 

facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, 

racistes,discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, 

contràries o ofensives als drets humans. 

 El concurs seguirà les normes d'lnstagram. 

 L'orgánització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d'un sistema online 

informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol 

correuelectrònic que pugui produir-se. 

 Promocions vàlides només per majors d'edat residents a Espanya. 

 D'acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les dades dels 

 guanyadors NO s'incorporaran a cap fitxer. 

 L'autoria de les imatges correspon a la persona que presenta la imatge al concurs, o 

bé, que té la seva autorització. 

 L'Organització del Dau queda eximida de tota responsabilitat pels drets d'autor, imatge 

o altres que puguin correspondre a tercers en tots els concursos. 

 Totes les imatges han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia 

imatge d'acord amb la Llei orgànica L/t982, de 5 de maig,. de protecció civil del dret.a 

l'honor, a la intimitat pérsonal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es 

comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les periones que 

puguin veure afectat els seus drets a l'honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia 

imatge. 



 El guanyador/a coneix i autoritza a que el seu nom es publiqui d’usuari es publiqui a la 

xarxa Instagram en el post d’anunci de guanyador. 

 S’escolliran un màxim de 5 guanyadors per odre (1 al 5), en cas de renuncia al premi es 

contactarà amb el següent. En el cas que els 5 guanyadors renunciesin al premi, el 

concurs quedarà anulat. 

 En el cas de no poder contactar amb el guanyador durant els dos dies posteriors al 

sorteig, es passarà al següent de forma automàtica. 

 Els participants premiats podrán renunciar al premi, però en cap cas aquesta renuncia 

dona dret a indeminització o compensació, ni s’oferirà cap premi alternatiu. 

 Els premis s’entregaran en persona a la ciutat de Barcelona, en una localització 

accesible, pactada entre guanyador i organització. En cap cas la organització farà 

enviaments ni cobrirà costs de trasllat dels concursants per fer la recollida. 

 

PARTICIPACIÓ PRESENCIAL 

 Participar en els concursos significa acceptar aquestes bases 

 Poden participar al concurs tots els assistents al Dau, majors d’edat o menors 

acompanyats del seu tutor o representant legal. 

 Es considerarà vàlida NOMÉS una papereta per persona participant. 

 Només participaran en el sorteig les paperetes que tinguin totes les dades demanades 

(les 7 pistes, amb la seva localització, i la resolución correcta del codi secret), i les 

dades de contacte complertes. 

 Al sorteig s’escolliran un màxim de 5 guanyadors per odre (1 al 5), en cas de renuncia 

al premi es contactarà amb el següent. En el cas que els 5 guanyadors renunciesin al 

premi, el concurs quedarà anulat. 

 En el cas de no poder contactar amb el guanyador durant els dos dies posteriors al 

sorteig, es passarà al següent de forma automàtica. 

 Els participants premiats podrán renunciar al premi, però en cap cas aquesta renuncia 

dona dret a indeminització o compensació, ni s’oferirà cap premi alternatiu. 

 Els premis s’entregaran en persona a la ciutat de Barcelona, en una localització 

accesible, pactada entre guanyador i organització. En cap cas la organització farà 

enviaments ni cobrirà costs de trasllat dels concursants per fer la recollida. 

 Les dades personals recollides per aquest concurs només es faràn servir per contactar 

amb els guanyadors. En cap cas es farà cal altre us, ni es cediran a altres entitats. No 

s’incorporaran a cap fitxer o base de dades. 

 Un cop realitzat el sorteig, les paperetes amb la informació es destruirán de forma 

segura. 

 El guanyador/a autoritza l’us de les seves dades a fi de contactar amb ell/ella, i la 

publicació del seu nom a les xarxes socials, al post d’anunci de guanyador del concurs. 

 

 


