“CONCURS DEL TRICENTENARI”
Des de Maresme Turisme som conscients i partícips de la situació que travessa el nostre Pais, per
tant, volem col·laborar en els actes que es duen a terme a Catalunya envers el Tricentenari.
La commemoració dels fets de 1714 és una oportunitat magnífica tant per celebrar la persistència
d’un poble ―i les raons d’aquesta persistència― com, sobretot, per aprendre dels errors i dels
encerts.
En aquest context, emergeixen dues funcions fonamentals del Tricentenari: promoure la memòria
dels orígens i les causes del present a través de fets clau de la nostra història, per una banda, i, per
l'altra, aprofitar la commemoració per suscitar un debat sobre el nostre present i futur col·lectius.
I es per aquest motiu, que amb ànim de mantenir viu el coneixement col·lectiu i de poder fidelitzar i
trobar sinèrgies amb els nostres visitants, creem aquest concurs.
BASES GENERALS DEL CONCURS
Base 1a.- Característiques generals
El concurs es du a terme a les xarxes socials Facebook i Twitter o des de la pàgina web de
Maresme Turisme sol s'ha d'introduir un " numero preferit " del 1 al 10000 en el formulari que hi ha
inclòs a la pàgina http://www.maresme-turisme.com/concurs-tricentenari.html
Base 2a.- Condicions de participació
Pot participar-hi qualsevol persona que sigui ‘admiradora’ (fan) de la pàgina web:
www.facebook.com/TourismMaresme i seguidora del perfil twitter.com/MTurisme, tots dos de
titularitat de Maresme Turisme a raó duna participació per persona. Les persones jurídiques (
empreses, negocis, etc... ) també seran acceptades.
La participació estarà limitada a les primeres 10000 inscripcions fetes al formulari d'inscripció.
Base 3a.- Funcionament del concurs
El concurs s’inicia el dia 1 de març del 2014 i finalitza el dia 2 de setembre del mateix any. Els
participants que hagin fet l´inscripció a través del formulari previst a tal efecte, esmentat a la base
1a, seran incorporats a un llistat on sel´s assignarà un número de participació al concurs,
determinat per rigorós ordre de recepció de la sol·licitud.
Un cop finalitzat el període d'inscripció, el jurat escollirà un guanyador determinat per les següents
condicions:
1ª

Que sigui ‘admirador/a’ (fan) de la pàgina web: www.facebook.com/TourismMaresme i
seguidor/a del perfil twitter.com/MTurisme.

2ª

a) Que hagi obtingut major nombre de " numero preferit " iguals que coincideixi amb el
seu número de participació.
b) En cas d'empat entre participants: S'elegirà el participant que tingui un número de
participació més baix
c) En cas que que el numero resultant de la suma de " numero preferit " iguals no
coincideixi amb cap número de participació: Es passarà al següent numero resultant de
la suma de " numero preferit " menor i s'aplicarà l'apartat 2.a).
d) En cas que tots els " numero preferit " siguin diferents: S'otorgarà el premi al
participant amb número de participació 1714. Si no existeix, al següent menor
consecutivament.

El veredicte final del concurs es comunicarà mitjançant un missatge directe a la persona interessada
i es publicarà al web de Maresme Turisme el dia 11 de setembre de 2014.

Base 4a.- Premi i lliurament
Maresme Turisme premiarà al guanyador amb un exemplar original primera edició de 1863 de 842
pàgines. Tom V de Historia de Cataluña Obra escrita para dar a conocer al pueblo, recordando los
grandes hechos de sus ascendientes en virtud, patriotismo y armas, para difundir entre todas las
clases el amor al país y la memoria de sus glorias pasadas, escrit per Víctor Balaguer.
El premi es lliurarà per correu al domicili que indiqui l'interessat.
Base 6a.- Jurat
Els membres de Maresme Turisme es constitueixen en jurat del concurs.
Base 7a.- Dades errònies, errors de les plataformes, frau i responsabilitat
En el supòsit que hi hagi algun error en les dades facilitades per la persona premiada, de manera
que no en sigui possible la identificació, Maresme Turisme quedarà exempta de qualsevol
responsabilitat.
Igualment, les plataformes Facebook i Twitter quedaran exemptes de qualsevol responsabilitat.
En el supòsit que per motius tècnics desaparegui o s’alteri alguna aportació a causa del
funcionament de les plataformes escollides, no serà tinguda en compte pel jurat ni donarà dret a cap
rescabalament ni compensació de cap mena.
Maresme Turisme no assumeix cap responsabilitat relativa a la preservació de les aportacions fetes.
Maresme Turisme es reserva el dret d'admetre o validar les participacions si el perfil no es real o es
detecten accions fraudulentes.
Base 8a.- Protecció de dades
Les dades de caràcter personal (Nom / Correu electrònic) que se sol · liciten, seran tractades de
conformitat amb la normativa reguladora de la protecció de dades de caràcter personal. Els mateixos
seran incorporades a un fitxer, que està sota la responsabilitat de www.maresme-turisme.com El
visitant o usuari registrat que accedeix a subscriure al concurs, autoritza la recepció de emails amb
les últimes novetats o qualsevol notícia d'interès de la web, informació empresarial de tot tipus i
també informació comercial mitjançant correu electrònic. La seva adreça de correu, o dades
personals, mai seran cedits a tercers o utilitzats per a altres fins diferents als abans descrits. En
qualsevol moment podrà exercir el seu dret a la rectificació, consulta o esborrat de les seves dades.
Garantim el correcte ús de les dades rebudes, la seva confidencialitat i salvaguarda, d'acord amb la
llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD).
Accepti sol si està d'acord amb les condicions aquí exposades. L'acceptació a la cessió de les seves
dades personals suposarà que vostè autoritza a formar part d'aquest fitxer i a rebre informació sobre
la pàgina web exclusivament (informació de tot tipus i també informació comercial mitjançant correu
electrònic). En concret autoritza a rebre el Butlletí / Newsletter de www.maresme-turisme.com i les
seves pàgines associades (argentona-turisme.com, cabrera-turisme.com, etc...) Té al seu servei la
possibilitat d'exercitar els drets d': accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en
la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal. Per exercitar aquests drets, pot dirigirse per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i recepció de la sol · licitud a
maresmeturisme@hotmail.com amb l'assumpte "Protecció de Dades", o bé a la mateixa pàgina web,
a través de la secció de Contacte
Base 9a.- Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases i del criteri Maresme
Turisme que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l’elecció del guanyador

