BASES DEL CONCURS
«LA MOSTRA»
9è FESTIVAL INTERNACIONAL DE CURTMETRATGES DE TMB SUBTRAVELLING
1. Objecte
Transports de Barcelona, SA, amb NIF A-08016081, i Ferrocarril Metropolità de
Barcelona, SA, amb NIF A-080005795 (en endavant, TB i Metro, respectivament, i TMB
quan siguin designades conjuntament). Les dues entitats, amb domicili social al carrer
60, núm. 21-23, sector A, del polígon industrial de la Zona Franca, 08040 Barcelona,
organitzen, amb la col·laboració de la Fundació TMB (Transports Metropolitans de
Barcelona), amb NIF G-65395089 i amb el mateix domicili que les societats
anteriorment esmentades, un FESTIVAL denominat Subtravelling, 9è Festival
Internacional de Curtmetratges de TMB - Categoria «La Mostra Internacional» (en
endavant, el concurs), que tindrà lloc a Barcelona del 15 d’octubre de 2018 al 18 de
novembre de 2018.
2. Durada
Aquest concurs s’inicia a les 00.00 h del dia 15 d’octubre 2018 i finalitza a les 23:59 h
del dia 18 de novembre de 2018.
3. Condicions de participació
Per participar en aquest concurs de votacions és imprescindible complir prèviament les
condicions següents:
•
•
•
•
•

Tenir una edat mínima de 18 anys.
Tenir residència legal a Espanya.
Ser membre del JoTMBé i, per tant, haver llegit i acceptat els termes i les
condicions del club esmentat.
Estar registrat com a participant d’aquest concurs al lloc web
http://subtravellingfestival.tmb.cat/ca/.
Totes les dades dels formularis de registre, tant del JoTMBé com del de
participació en aquest concurs, han de ser veraces i completes. Els participants
les han de mantenir actualitzades.

4. Inscripció
Per participar en aquest concurs cal emplenar totes les dades del formulari de registre
existent a l’apartat «Registra’t» del lloc web http://subtravellingfestival.tmb.cat

El període de participació comença a les 00.00 h del dia 15 d’octubre 2018 i finalitza a
les 23:59 h del dia 18 de novembre de 2018.
Les dades facilitades han de ser completes i veraces, i els participants les han de
mantenir actualitzades.
La participació en aquest concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte ni
l’adquisició de cap servei.
5. Dinàmica del concurs
5.1 Modalitat el Gran Espectador
A partir de les 00:00 h del dia del dia 15 d’octubre 2018 fins a les 23:59 h del dia 18 de
novembre de 2018.
• Els participants poden votar tots els curtmetratges de Subtravelling, 9è Festival
Internacional de Curtmetratges de TMB que es publicaran a la secció “La
Mostra” al lloc web http://subtravellingfestival.tmb.cat/ca/.
• En aquesta secció es trobaran els curts següents:
a) Curts del Concurs Roda a TMB
b) 10 Curts de La Mostra Internacional Subtravelling
c) 10 Curts de seleccionats per el festival SMIFF
Per cada votació, es podrà obtenir una participació per optar a ser el guanyador
d’algun dels premis.
El guanyador s’escollirà de forma aleatòria entre tots els usuaris que hagin
participat en les votacions.
5.2 Modalitat diària
•
•

Entre totes les votacions diàries es sortejarà una invitació doble als cinema Filmax
Gran via II.
Els participants en les votacions poden optar, diàriament i seran seleccionats per
mitjà del sistema anomenat «moment guanyador».

5.4 Per a ambdues modalitats
•

Cada participant pot votar tants curts com vulgui de tots els que es publicaran,
però un mateix participant, només pot votar un mateix curt un sol cop. Per tant, els
participants només poden aconseguir, per a cadascuna de les dues modalitats (és a
dir, el gran espectador i la diària), una participació com a màxim per a cada curt
publicat al web.

•

A la votació, els participants han de puntuar d’1 a 5 estrelles el curt que considerin
oportú.

•

La votació s’ha de fer mitjançant
http://subtravellingfestival.tmb.cat/ca/.
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6. Premis
Els premis d’aquest concurs són:
El Gran Espectador:
Sorteig entre tots els usuaris que han valorats els curts participants del Festival
Subtravelling.
•

Viatge per a dues persones a Dubai – Emirats Àrabs Units , que inclou:
- Vol d’anada i tornada en classe turista de Barcelona a Dubai i Dubai a
Barcelona.
- Estada de 5 nits en hotel de 4 estrelles en règim d’allotjament
- Tiquets per la expo 2020. (Sempre que el viatge sigui entre Octubre de
2020 i abril de 2021).
- Passar el dia en el Dubai Mall, incloent el Games Corner amb 100 dòlars i
entrades de cinema.
- Compres a la Disney Store amb 200 dòlars.
- Experiència al mundialment famós i tecnològic espectacle Dubai Fountain
Show.
- Visita al edifici més alt del món, Burj Khalifa.
- Assegurança de viatge i transfers.

Per als guanyadors diaris, seleccionats per mitjà del sistema «moment guanyador»
•

35 entrades dobles per al cinema Filmax Gran Via II de l’Hospitalet de
Llobregat.

El millor curtmetratge
•

Premi simbòlic, als autors del curt, com a reconeixement al millor curt de la
Mostra, en el marc del Festival Internacional de Curmetratges de TMB per part
dels usuaris de TMB. El premi simbòlic serà un reconeixement i el segell del
festival.

7. Condicions dels premis
•

Si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat TMB no pot disposar dels
premis esmentats, en lliurarà uns altres d’igual valor o superior.

•

Els premis no són bescanviables per diners ni per cap altre premi i només
inclouen els productes o els serveis que s’indiquen expressament en aquestes
bases.
• TMB no es responsabilitza del mal ús que els guanyadors facin dels premis.
TMB no es fa responsable de cap incidència, aliena a la seva voluntat, que es
produeixi posteriorment al lliurament del premi que obtingui el guanyador
del concurs.
• TMB no es fa responsable dels defectes de funcionament o desperfectes ni
del deteriorament del premi un cop lliurat al guanyador del concurs, el qual
s’haurà d’adreçar al fabricant, majorista, agència o prestador del servei.
• Els premis són personals i intransferibles, i únicament poden fer-ne ús els
participants que resultin guanyadors.
• Els guanyadors poden gaudir dels premis d’acord amb les seves condicions
d’utilització.
• Totes les despeses que tinguin els guanyadors pel gaudiment dels premis
(desplaçaments, allotjaments, dietes, entre d’altres, amb caràcter enunciatiu
però no limitador) seran a compte i càrrec seu. Des del moment en que un
guanyador rebi un premi que consisteixi en un viatge, disposarà d’un termini
de 20 dies per fer directament amb l’agència de viatges tots els tràmits per
fixar les dates del viatge. TMB no intervé en aquests tràmits.
• El viatge pot excloure ponts, períodes festius, Setmana Santa, Nadal i la
temporada alta d’estiu.
• Les entrades dobles per al cinema Filmax Gran Via II només seran vàlides des
del dia següent a l’acte de lliurament de premis d’aquest concurs i fins la data
determinada per el cinema.
• En les entrades del cinema, estan exclosos tots els esdeveniments especials.
L’accés estarà subjecte a la disponibilitat de la sala; el cinema Filmax Gran Via
II, es reserva el dret a modificar les condicions per exigència de les
distribuïdores.
8. Elecció dels guanyadors
Hi ha dos sistemes d’elecció dels guanyadors:
a) Sorteig aleatori en línia (Modalitat El Gran Espectador)
•

Entre tots els usuaris que han valorats el curts —excepte els diaris, que se
seleccionaran per mitjà del sistema «moment guanyador»— serà escollit un
guanyador mitjançant sorteig aleatori en línia amb una aplicació informàtica.

•

El sorteig per triar el guanyador se celebrarà el dia 19 de novembre 2018 i el
resultat es farà públic, durant l’acte de lliurament de premis i de clausura del
festival.

•

El nom i els cognoms dels guanyadors es donaran a conèixer a l’acte esmentat i
també es publicaran posteriorment al lloc web de Subtravelling.
b) Moments guanyadors (Modalitat diària)

•
•

•

•

Hi haurà «moments guanyadors» determinats per una hora, un minut i un
segon que s’hauran fixat prèviament de manera aleatòria mitjançant una
aplicació informàtica.
Per participar en la modalitat «moment guanyador», el participant haurà de
votar amb estrelles (entre 1 i 5) els curts publicats que consideri escaient. El
participant tindrà tantes oportunitats com curts publicats hi hagi durant tota la
promoció.
El participant que voti un curt coincidint amb el moment guanyador fixat
prèviament serà el qui obtingui el premi. Si cap participant no coincideix amb el
moment guanyador fixat, el guanyador serà el primer que s’hi aproximi per
excés. És a dir, el primer que voti un curt tot just després del moment
guanyador corresponent. Els usuaris que resultin guanyadors en seran
informats de manera immediata per correu electrònic després que premin el
botó de votació.
Els noms dels guanyadors del sorteig diari es donaran a conèixer al lloc web de
Subtravelling a partir del dia 20 de novembre de 2018.

9. Acte de lliurament de premis
Està previst que el lliurament de premis se celebri el dia 22 de novembre 2018.
És imprescindible que els guanyadors assisteixin a l’acte de lliurament de premis. En
cas contrari, es considera que el guanyador renuncia al premi, el qual quedarà desert.
L’acte de lliurament de premis està previst que es dugui a terme al vestíbul de
l’estació Universitat de la L1 i L2, encara que està subjecte a canvis de data i
localització. Tota la informació relativa a aquest esdeveniment es publicarà al lloc web
http://subtravellingfestival.tmb.cat/ca.
10. Protecció de dades
Les dades dels participants es tractaran d’acord amb les disposicions de la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i,
com a participants i de conformitat amb l’article 5 del text normatiu esmentat, les
seves dades s’utilitzaran per gestionar el concurs i els drets i obligacions que se’n
derivin.
Atès que per participar en aquest concurs cal ser membre del JoTMBé, informem els
participants que les seves dades personals ja estaran incorporades en sengles fitxers
JoTMBé de Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, i de Transports de Barcelona, SA,
atesa la seva condició de membres d’aquest club.
Els participants poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
adreçant-se a TMB per correu electrònic a atencioclient@tmb.cat, o bé per correu

postal al carrer 60, núm. 21-23, sector A, del polígon industrial de la Zona Franca,
08040 Barcelona, indicant com a referència «Exercici drets LOPD».
11. Exoneració de responsabilitat
TMB no es fa responsable:
•

Dels danys o perjudicis de qualsevol tipus i per qualsevol motiu que els
participants ocasionin a TMB, llurs empleats o tercers que derivin directament
o indirectament de la seva participació en el concurs, especialment i a títol
merament indicatiu, dels derivats de l’incompliment d’aquestes bases, de les
instruccions i recomanacions donades per TMB o de la normativa vigent.

•

De les sancions, indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat
directament o indirectament de l’actuació o omissió dels participants.

•

Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i, en especial,
del correu electrònic i dels portals a través dels quals es desenvolupa el
concurs.

•

Dels canvis d’horaris, de calendari i d’organització d’aquesta promoció.

•

De qualsevol incidència que tingui lloc després del lliurament del premi. Les
reclamacions relatives al premi s’hauran d’adreçar a l’agència o a l’empresa
organitzadora o que duu a terme l’esdeveniment en què consisteix el premi.

12. Reserves i limitacions
•

TMB es reserva el dret d’anul·lar el concurs o de suspendre’l, o bé de canviarne algunes condicions per causes tècniques o de qualsevol altra índole aliena a
la seva voluntat i que impedeixin complir-ne el desenvolupament normal,
segons s’estipula en aquestes bases.

•

Igualment, TMB pot declarar nul aquest concurs si detecta irregularitats en les
dades identificatives dels concursants premiats.

•

TMB descartarà aquelles participacions que siguin abusives o fraudulentes.

•

TMB no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels
participants. Així doncs, si les dades facilitades no són correctes o tenen errors,
TMB no es fa responsable de no poder contactar amb els finalistes o el
guanyador per comunicar-los el resultat o gestionar amb ells el lliurament del
premi.

•

Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases per part dels
participants implicarà la baixa automàtica dels participants afectats.

13. Garanties
•

En qualsevol cas, els participants mantindran TMB indemne de qualsevol
reclamació, queixa o demanda de tercers derivada directament o
indirectament de la seva participació en aquest concurs i, especialment, de
l’incompliment d’aquestes bases i de la normativa vigent.

14. Drets d’imatge
Els participants autoritzen TMB a difondre els seus noms i cognoms, i, en cas que
assisteixin a l’acte de lliurament de premis i de clausura del festival, també que la seva
imatge o veu puguin ser captats, reproduïts o publicats per qualsevol mitjà, incloent-hi
Internet i qualsevol altre mitjà de posada a disposició interactiva, per a la gestió
d’aquest concurs o de noves edicions, així com per a altres campanyes publicitàries o
promocions o qualsevol altra activitat que dugui a terme TMB, i sense que aquesta
autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.
15. Fiscalitat dels premis
De conformitat amb la normativa vigent, el guanyador del premi haurà d’integrar en la
base imposable general de la declaració de l’IRPF del corresponent exercici fiscal la
valoració del premi, més l’ingrés a compte que TMB hagi efectuat.
16. Acceptació de les bases
S’informa els possibles participants que el simple fet de participar en el concurs implica
l’acceptació total d’aquestes bases, les instruccions i altres comunicacions o
recomanacions que TMB faci als participants, l’obligació de compliment de les
condicions d’ús dels portals mitjançant els quals es desenvolupa el concurs, així com de
tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del
participant i, per tant, a què no pugui rebre cap dels premis que, si escau, li puguin
correspondre, i tot això sens perjudici de les accions legals que es puguin exercir
contra l’infractor.
Barcelona, 15 octubre 2018

