
BASES LEGALS DEL CONCURS
“Vine al Festival Protesta”

1 – ENTITAT ORGANITZADORA

Abacus, SCCL, amb domicili social al carrer Perú, 186, 08020 Barcelona, amb CIF
F08226714, organitza del 29 de setembre al 6 d’octubre del 2022 un concurs denominat
“Vine al Festival Protesta” (el “Concurs”).

2 – PRINCIPIS I MODALITATS DEL CONCURS

La participació en el Concurs implica la plena acceptació dels termes i condicions previstos
en aquestes bases legals (les “Bases Legals”). L’incompliment de qualsevol de les clàusules
de les Bases Legals, implicarà la impossibilitat de participar en el Concurs i, si s’escau, de
rebre el premi obtingut.

El Concurs és accessible les 24 hores del dia a través del la pàgina de Jotform pels
subscriptors de la revista. Pels nous subscriptors el concurs és accessible les 24 hores del
dia a través del formulari d’inscripció.

Les Bases Legals es poden consultar a la web de Sàpiens durant tota la vigència del
Concurs.

L’Entitat Organitzadora es reserva la possibilitat de modificar, en tot moment, les Bases
Legals i d’adoptar totes les decisions que pugui considerar útils per a l’aplicació i la
interpretació de les Bases Legals.

Condicions de participació
La participació en el Concurs està oberta a tota persona física major de 18 anys d’edat.

No podrà participar-hi el personal de l’Entitat Organitzadora ni cap persona que hagi
participat directament o indirectament en la concepció, execució i/o gestió del Concurs, així
com els seus familiars en línia directa (ascendent, descendent i col·lateral).

No seran tinguts en compte els participants que no facilitin totes les dades requerides o que
actuïn amb dades personals incorrectes, falses i/o incompletes, així com tots aquells que no
compleixin amb les condicions exposades en aquest Reglament.

Mecànica del Concurs
Per participar en el sorteig, cal ser subscriptors de la revista Sàpiens i omplir el formulari
habilitat al web, posant sempre els camps marcats com a obligatoris i acceptant les bases
legals i la política de privacitat.

També entraran al sorteig els nous subscriptors a la revista entre el 29 de setembre i 6
d’octubre d’octubre del 2022

https://form.jotform.com/222652256661355
https://www.sapiens.cat/


El sorteig es farà entre tots els formularis rebuts  fins al 6 d’octubre del 202 i els nous
subscriptors.

El nom dels guanyadors se sabrà amb la tria automàtica via www.random.org

Al guanyador/a se'l notificarà el premi per correu electrònic o per telèfon un cop fet el
sorteig, el 7 d’octubre.

3 – PREMI

El premi consistirà en 12 entrades dobles al Festival Protesta, una entrada doble per
guanyador/a.

Cada entrada doble estarà destinada només a una de les següents projeccions i no seran
intercanviables per una altra projecció:

● Annie Colère, de Blandine Lenoir. Divendres 14 d'octubre, a les 20 h
● Robin Bank, d'Anna Giralt Gris. Dissabte 15 d'octubre, a les 18 h
● Wandering, de Mélanie Carrier, Olivier Higgins. Dissabte 15 d'octubre, a les 20.30 h
● Calamity, de Rémi Chayé. Diumenge 16 d'octubre, a les 17 h
● Be my voice, de Nahid Persson. Diumenge 16 d'octubre, a les 20.30 h
● Stop filming us, de Joris Postema. Dilluns 17 d'octubre, a les 20.30 h
● Flee, de Jonas Poher Rasmussen. Dimarts 18 d'octubre, a les 20 h
● Ascension, de Jessica Kingdon. Dimecres 19 d'octubre, a les 20 h
● The gig is up, de Shannon Walsh. Dimecres 19 d'octubre, a les 22 h
● Nel mio nome, de Nicolo Bassetti. Dijous 20 d'octubre, a les 20.30 h
● Utama, d'Alejandro Loayza Grisi. Divendres 21 d'octubre, a les 20 h
● Tori et Lokita, de Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne. Divendres 21 d'octubre, a

les 22 h

Els/Les guanyadors/es tindran un termini de 4 dies naturals des de la notificació de l’Entitat
Organitzadora per confirmar la seva acceptació al premi. Si transcorregut el termini de 4
dies naturals, els/les guanyador/es no confirma la seva acceptació, l’Entitat Organitzadora
podrà designar un altre guanyador/a.

El premi no podrà canviar-se, modificar-se, ni ser objecte de contrapartida financera o d’un
equivalent financer. L’Entitat Organitzadora es reserva la possibilitat de reemplaçar el premi
per un altre de valor equivalent, sense que es pugui formular cap reclamació al respecte.

En cap cas l’Entitat Organitzadora podrà ser considerada responsable del retard en
l’entrega del premi o, en cas d’impossibilitat per part del guanyador, de beneficiar-se del
premi per circumstàncies alienes a l’Entitat Organitzadora.

Únicament seran assumits per l’Entitat Organitzadora les despeses i tràmits expressament
previstos a càrrec seu en les Bases Legals.

4 – PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS



El Responsable del tractament de les dades personals que facilitin els participants serà
Abacus, SCCL. La finalitat del tractament serà la de gestionar el Concurs, donar informació
comercial i sobre activitats d’Abacus, SCCL. Les dades personals es conservaran per poder
continuar enviant les comunicacions llevat que se’n sol·liciti la supressió i es podran
comunicar a entitats vinculades a Abacus, SCCL per a les mateixes finalitats assenyalades
anteriorment. La base legal per al tractament de les dades és el consentiment del participant
prestat mitjançant l’acceptació de les Bases Legals.

Es podrà revocar el consentiment a l’enviament de les comunicacions comercials i sol·licitar
l’exercici dels drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com de limitació i
portabilitat, mitjançant una sol·licitud per correu electrònic a subscripcions@abacus.coop
(ref. “Vine al Festival Protesta”). En el supòsit que no obtingui una resposta satisfactòria i
desitgi formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests
drets, pot acudir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

mailto:subscripcions@abacus.coop
https://www.agpd.es/

