BASES DE PARTICIPACIÓ DE L’ACCIÓ PROMOCIONAL
“GUANYA DOS-CENTS MIL EUROS AMB LA GROSSA”

Primera – Objecte
L’ACADÈMIA DE LES ARTS I LES CIÈNCIES CINEMATOGRÀFIQUES CATALANES (en
endavant l’ACADÈMIA) organitza l’acció promocional “Guanya dos-cents mil euros amb
La Grossa”, amb la finalitat d’obsequiar amb un bitllet del número 62003 de la loteria La
Grossa de Cap d’Any 2021 entre els espectadors del Cicle Gaudí.
El Cicle Gaudí és una xarxa de sales a Catalunya que recupera espais de projecció al
cinema català arreu del territori. Un cop al mes es projecta una pel·lícula de producció o
talent català i d’estrena recent a les sales comercials. Aquestes projeccions es fan en
diverses poblacions on no es programa habitualment cinema català o bé que no tenen cap
sala amb programació estable.
Els guanyadors d’aquesta acció promocional podrien guanyar fins a 200.000 € en el cas que
el número del bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig La Grossa de Cap d’Any
que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2021.
Segona - Àmbit subjectiu i forma de participació
La forma de participació s’estableix com segueix:
 L’ACADÈMIA sortejarà 45 bitllets entre els espectadors (majors d’edat) que assisteixin a
les projeccions del Cicle Gaudí. El sorteig es donarà a conèixer a través de les Xarxes
Socials de cada sala/ajuntament.
L’ACADÈMIA proporcionarà un post model a totes les sales per tal que en facin
difusió des dels seus perfils. En aquest post es convidarà als seguidors de cada
compte a participar contestant a la pregunta: “31 de desembre, et toca La Grossa.
Títol de la pel·lícula?” i fent-se subscriptor de la newsletter del Cicle Gaudí. També
se’ls convidarà a fer-se seguidor de @ciclegaudi i @lagrossacat. El període de
participació és el comprès entre el 10 de novembre i el 23 de desembre de 2021,
ambdós inclosos.
Tercera - Mecànica del concurs, guanyadors i premis
El dia 24 de desembre de 2021 tindrà lloc el sorteig, que es farà mitjançant la plataforma
Easypromos.
L’ACADÈMIA comunicarà mitjançant un correu electrònic amb els guanyadors i es donaran
a conèixer a la seva pàgina web.
Cada guanyador haurà de passar a recollir el bitllet amb què hagi resultat premiat, a les
oficines de l’ACADÈMIA, ubicades al Passeig de Colom, núm. 6 de Barcelona, on li serà
lliurat prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 30 de desembre de
2021, en horari de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores.
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Es realitzarà un segon sorteig, mitjançant la mateixa plataforma, entre els participants
acadèmics que hagin enviat un correu electrònic responent a la pregunta fixada per
l’ACADÈMIA.
El guanyador és l’únic responsable de la recollida del premi en el lloc i termini establerts. El
guanyador que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a rebre’l i qualsevol dret
sobre aquest sense possibilitat de reclamació.
L’ACADÈMIA retornarà a Loteries de Catalunya els bitllets que no hagin estat recollits
físicament pels guanyadors d’aquesta promoció, atesa la condició de l’ACADÈMIA de
dipositària dels bitllets destinats a la present acció promocional.
L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta promoció
comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa.
Quarta – Limitacions a la participació
Els participants en l’acció promocional han de ser majors d’edat.
No pot participar personal adscrit a Loteries de Catalunya ni els treballadors de
l’ACADÈMIA, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb l’acció
promocional o amb la publicitat d’aquesta.
Cinquena - Dret d’ús de dades de caràcter personal
El fet de participar en aquesta acció promocional implica el consentiment per a l’ús del nom i
cognoms i la resta de dades personals aportades pels guanyadors beneficiaris de l’acció
promocional, de manera que l’ACADÈMIA es reserva el dret d’ús sobre els esmentats
conceptes amb finalitats exclusivament publicitàries i d’acció promocional de l’ACADÈMIA,
inclosos qualssevol drets de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni
geogràfica, i sense que els participants puguin reclamar cap indemnització econòmica ni per
cap altre concepte per l’exercici dels esmentats drets per part de l’organització.
Als efectes de participació en aquesta acció, les dades dels usuaris registrats al portal de
l’ACADÈMIA que resultin guanyadors seran incorporades al fitxer corresponent del que n’és
responsable (https://www.academiadelcinema.cat/ca/politica-de-privacitat). La finalitat de la
recollida de les dades és gestionar l’entrega del premi. Mitjançant la participació en aquesta
acció promocional el beneficiari presta el seu consentiment per al tractament de les seves
dades.
Sisena – Xarxa de comunicacions
L’ACADÈMIA resta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada d’un funcionament
anòmal de la xarxa de comunicacions (telefònica, de cable, Internet, etc.) que impedeixi el
normal desenvolupament de l’acció promocional per causes alienes a la seva voluntat i,
especialment, per actes externs de mala fe.
Setena – Acceptació de condicions
Totes les persones participants d’aquesta acció promocional, pel sol fet de participar-hi,
accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que l’ACADÈMIA adopti sobre
qualsevol qüestió que se’n derivi.
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Vuitena – Altres estipulacions
Aquestes bases són accessibles a través de la pàgina web de l’ACADÈMIA del cinema
català http://www.ciclegaudi.cat.
L’ACADÈMIA es reserva el dret de modificar les condicions de la present acció promocional
en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri
causa justificada. En aquests supòsits, L’ACADÈMIA, es compromet a comunicar a través
de la seva pàgina web de l’ACADÈMIA les bases modificades, o si escau, l'anul·lació de
l’acció promocional en el seu conjunt, de manera que tots els participants en siguin
coneixedors.
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