
  

 
 
 
 
CONCURS DE FOTOGRAFIA ESPORTIVA DE COMPETICIÓ FEDERADA CATALANA A TRAVÉS DEL PERFIL DE 
TWITTER DE LA UNIÓ DE FEDERACIONS ESPORTIVES DE CATALUNYA 
 
 
1. OBJECTIU DEL SORTEIG 
Per tal de promocionar el perfil de Twitter de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (en endavant, 
UFEC), amb domicili social a Rambla Catalunya, 81, 08008, Barcelona, i CIF G58155813, i augmentar el número 
de seguidors, aquesta organitza un concurs de fotografia esportiva de competició federada catalana. La 
fotografia guanyadora serà publicada, juntament amb el nom de l’autora i de la competició, a la pàgina que la 
UFEC publica els divendres al diari Sport. 
 
 
2. BASES DEL SORTEIG 
 
2.1. LEGITIMACIÓ PER PARTICIPAR 
Podran participar en el concurs totes aquelles persones físiques majors d’edat que s’hi inscriguin a títol personal 
com a participants de conformitat amb tot allò que es disposa en les presents bases.  
 
2.2. INSCRIPCIÓ EN EL SORTEIG 
El concurs és gratuït. Per participar-hi cal tenir un compte a Twitter, ser seguidor/a del perfil de la UFEC 
(@UFECcat) i pujar una fotografia, en la que es vegi una acció esportiva, en format horitzontal i d’un pes mínim 
d’1 MB d’una competició esportiva federada catalana amb l’etiqueta #momentUFEC i dient en quina competició 
s’ha fet la fotografia. 
 
El termini per participar-hi comença el divendres 12 de maig de 2017 a les 09.00 a.m. CET, i finalitza el dimarts 
30 de maig de 2017 a les 4 p.m. CET.  
 
El concurs s’anirà anunciant periòdicament a través dels canals de comunicació de la UFEC. 
 
2.3. PROCEDIMENT DEL SORTEIG 
El proper dimarts 30 de maig, tancat el termini de participació, es triarà la fotografia guanyadora entre totes 
aquelles fotografies esportives de competició federada catalana que s’hagin publicat amb l’etiqueta 
#momentUFEC i que el seu autor/a sigui seguidor/a del compte Twitter @UFECcat.  
 
 
2.4. DETERMINACIÓ DEL GUANYADOR I COMUNICACIÓ 
D’entre totes les fotografies participants, es triarà com a guanyadora aquella que tingui un major número de 
‘m’agrada’. En cas d’empat, es triarà la que tingui més retuits; en cas que l’empat persisteixi, el/la guanyador/a 
serà qui tingui més seguidors a Twitter.  
 
La UFEC publicarà el nom del/la guanyador/a a través del seu perfil de Twitter i es posarà en contacte, en un 
termini màxim de 24 hores, amb ell/a mitjançant un missatge privat a través de Twitter, informant-lo/a de la 
seva condició de guanyador/a, i se li facilitarà una adreça de correu electrònic on aquest/a haurà d’enviar la 
fotografia original en format horitzontal i d’un pes mínim d’1 MB, així com facilitar les dades requerides. El 
guanyador/a haurà de contestar per correu electrònic en un termini de 24 hores, sinó la fotografia guanyadora 
passarà a ser la següent amb més ‘m’agrada’.  
 
 
2.5. PREMI 
La fotografia guanyadora es publicarà el divendres 2 de juny de 2017 a la pàgina de la UFEC al Diari Sport, 
juntament amb el nom de l’autor/a i de la competició.  
 
 
2.6. RESERVES I LIMITACIONS 
 
- La UFEC es reserva el dret a no publicar la imatge en el cas que aquesta no compleixi les característiques 
mencionades en les presents bases.  
 
- Si la UFEC tingués motius raonables per creure que un/a participant ha infringit qualsevol dels termes o 
condicions previstos en aquestes bases, es reserva el dret a excloure’l del sorteig.  
 
 



  

 
 
- Qualsevol participació en el sorteig que pugui considerar-se abusiva o fraudulenta, donarà lloc a la consegüent 
desqualificació del/la participant.  
 
- La UFEC es reserva el dret a efectuar, en qualsevol moment, determinats canvis que repercuteixin positivament 
en la finalitat del sorteig. Per exemple, l’ampliació o la modificació del termini d’inscripció. Aquestes 
modificacions serien publicades en el perfil @UFECcat de Twitter.  
 
-La UFEC es reserva el dret de retallar, prorrogar, modificar o cancel·lar aquest concurs si així ho estimés 
convenient o si ocorreguessin suposats especials en els quals s’impedeix la realització del mateix.  
 
-La UFEC es reserva el dret d’eliminar les fotografies o comentaris que no s’adeqüin a la seva filosofia d’empresa 
o que consideri ofensius per altres internautes. 
 
-La UFEC no es responsabilitza de les afirmacions que es facin a través de la xarxa social terceres persones, 
podent portar a terme les actuacions judicials que cregui pertinents contra aquestes.  
 
- La UFEC queda exonerada de qualsevol responsabilitat: 
 
1) en cas d’existir algun error en les dades facilitades pels participants que impedís la seva correcta identificació 
i/o comunicació. 
 
2) en cas d’existir algun error per motius tecnològics/informàtics no imputables a la UFEC. 
 
2.7. DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
2.7.1. Tots els/les participants en el concurs garanteixen ser titulars de tots els seus drets, tant de propietat 
intel·lectual, industrial com d’imatge. La UFEC no es responsabilitza de l’incompliment de qualsevol norma o 
infracció de drets de tercers efectuada pels participants en el marc del concurs. 
 
2.7.2. Tots els/les participants en el concurs cedeixen a la UFEC els drets d’explotació de les fotografies 
presentades, incloent els drets d’ús, difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació i reproducció 
d’aquestes, així com el dret de transformació per a la seva publicació en qualsevol pàgina web, xarxes socials i 
demés publicacions de la UFEC. 
 
2.7.3. En acceptar el premi, el/la guanyador/a consent i autoritza la utilització per part de la UFEC de la seva 
imatge i nom en la promoció del concurs a qualsevol mitjà. 
 
2.7.4. Les autoritzacions regulades en aquesta clàusula tenen caràcter gratuït i es concedeixen amb abast 
mundial, pel termini màxim de duració dels drets i per a qualsevol modalitat, suport i format d’explotació.  
 
2.7. PROTECCIÓ DE DADES 
Les dades dels participants en la promoció passaran a formar part d’un fitxer de titularitat de la UFEC i es 
tractaran segons les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de 
caràcter personal i altres normes de desenvolupament.  
 
En tot cas, els participants tenen dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’aquestes dades, mitjançant 
escrit adreçat a Rambla Catalunya, 81, 08008 Barcelona. 
 
3. ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
La inscripció en el sorteig implica la total acceptació de la Política de Protecció de Dades anteriorment 
esmentada i les presents bases. Per a més informació us podeu adreçar a ufec@ufec.cat. 
 
4. LLEI APLICABLE I FUR 
Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia en la 
interpretació o execució se sotmetrà a la Jurisdicció i Competència dels Jutjats i Tribunals de la Ciutat de 
Barcelona, sense perjudici del fur que pogués correspondre segons la normativa aplicable.  
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