BASES DEL JOC DE PARTICIPACIÓ DEL DAU BARCELONA 2020,
"LA FÓRMULA DEL JOC!"
Dins de la novena edició del festival Dau Barcelona es planteja un joc de
participació, creat per Tot Jugar, amb l’objectiu de posar en valor l’esperit lúdic en
relació als jocs, tot fomentant i incentivant la participació d’un ampli ventall de
públics.

1. Participació
La participació està oberta a qualsevol persona resident a l’Estat Espanyol. En el
cas dels menors d’edat serà necessari el consentiment dels tutors legals.

2. Període de participació
La participació estarà oberta des de les 0:00 hores del dissabte 14 de noviembre
fins a les 24:00 hores del diumenge 15 de novembre de 2020.

3. Procés de participació
Es podrà participar en el mateix lloc web del festival, a la sec ció "La fórmula del
joc". Quan el participant vulgui podrà accedir a una butlleta virtual, on haurà
d'indicar el nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon fix i mòbil, població,
codi postal i edat del participant. També hauran d'escriure el result at de la fórmula
del joc plantejada al lloc web, amb un màxim de dos decimals.
És important recordar que només es podrà participar des d'una adreça postal de
l'Estat Espanyol.

4. Mecànica del concurs i premi
Només hi haurà una única persona guanyadora. Es sortejarà entre totes les
persones que hagin encertat el resultat exacte. Si ningú ho ha fet, guanyarà qui s'hi
hagi acostat més, per dalt o per baix del número exacte.
El premi consisteix en un lot de jocs cedit pels diferents editors participants al
festival.

5. Jurat del concurs
Estarà integrat pels següents membres:


President: Carles Sala Marzal, Coordinador General de la Fabra i Coats –
Fàbrica de Creació i Centre d’Art Contempornani o persona en qui delegui



Vocals:
o Oriol Comas, comissari del festival o persona en qui delegui.
o Miquel Àngel Estefanía, de l’Institut de Cultura de Barcelona o persona
en qui delegui.

6. Veredicte i lliurament del premi
El jurat es reunirà el dia 17 de novembre i revisarà tots els registres de participació
i procedirà a fer un sorteig entre tots els registres que hagin encertat el número
exacte o si no n'hi ha cap, guanyarà la persona que s'hi acosti més.
El nom de la persona guanyadora es publicarà al web daubarcelona.bcn.cat el dia
24 de novembre de 2020.
La persona guanyadora rebrà el lot de jocs a casa seva.

7. Protecció de dades

Per tal de disposar de les dades personals per al fitxer BAC de l’ICUB, s’indicarà expressament:
Condicions d'ús:
D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l’Ajuntament de Barcelona (dins el registre del Dau Barcelona, Festival del Joc de
l’Institut de Cultura) amb la finalitat –legitimada pel vostre consentiment– de gestionar les
inscripcions al joc de participació del “Dau Barcelona festival del joc 2020”. Tret d’obligació legal, les
vostres dades no seran cedides a tercers. Entre altres, teniu els drets a accedir a les vostres dades,
rectificar-les i suprimir-les. Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i sobre
la protecció de dades a www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades restaran en
actiu fins a la realització de l’activitat . Així mateix, en compliment de la Llei de Serveis de la Societat
de la Informació 34/2002, d’11 de juliol, us indiquem que en emplenar els camps adreça postal,
adreça electrònica o telèfon mòbil ens autoritzeu a emprar aquests mitjans per realitzar
comunicacions directament relacionades amb la finalitat indicada.
La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases. Qualsevol imprevist serà
resolt per l’entitat organitzadora.

