
BASES LEGALS CONCURSOS I SORTEJOS PORTALBLAU 

 

1. Identificació de l’organizador 

Festival Portalblau  

https://www.instagram.com/portalblau/  

info@temproductions.com  

2. Dates d’inici i de finalització 

La participació al sorteig comença dilluns 14 de juny de 2021 tan bon punt el 

post i stories corresponents estiguin publicats i finalitzarà el divendres 18 de 
juny de 2021 a les 23.59h. 

3. Mecànica del sorteig  

El sorteig es farà entre els comentaris del post del 14 de juny que anuncia el 
concurs.  

Els participants hauran de mencionar fins a 3 persones en el mateix comentari. 

Els participants han de seguir-nos a nosaltres i a MG 
(https://www.instagram.com/am_94_motor/)  

4. Requisits per participar 

Podran participar només aquelles persones majors d’edat. 

Només podran participar aquells que siguin titulars d’un compte a Instagram.  

Els participants hauran de mencionar fins a 3 persones en el mateix comentari. 

Els participants han de seguir-nos a nosaltres i a MG 

(https://www.instagram.com/am_94_motor/)  

Els participants només podran concursar amb un únic perfil d’Instagram. Si es 
detecta que un participant ho fa amb diversos perfils, seran desqualificats. 

Cada participant pot publicar el nombre de comentaris que vulgui sempre que 

compleixin els requisits de participació. 
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5. Nombre de guanyadors i premi 

Es realitzarà sorteig mitjançant l’aplicació APP SORTEOS. 

Premi 

4 entrades pel concert de la Judit Neddermann el 1 d’agost a la Mar d’en 
Manassa, dins del marc de Festival Portalblau. 

6. Mecanismes de notificació al guanyador 

Diumenge 20 de juny de 2021 es notificarà via DM al participant guanyador que 
ha de dirigir-se a MG a través del mail: publicitat@am94.com indicant les seves 

dades (nom, cognom i telèfon) i posant al assumpte del correu ‘Portalblau’. 

7. Cessió de drets d’ imatge i/o propietat intel·lectual 

El participant, a l’etiquetar el compte de Portalblau, cedeix els drets d’imatge i 

propietat que es puguin derivar de la publicació del seu avatar a la xarxa social. 

8. Publicació de comentaris o opinions. 

No es permetran comentaris o opinions si el contingut es considera inadequat, 
que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets 

de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin 

els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia 
imatge. No ens responsabilitzarem dels danys ocasionats pels comentaris que 

facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la 

sensibilitat d’altres participants. La participació en aquesta promoció, així com 

la publicació dels comentaris que es realitzen per part dels participants en les 
publicacions no podran vulnerar en cap cas les Regles comunitàries 

d’Instagram ni les Condicions d’ús d’Instagram. 

9. Protecció de dades personals 

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de 
Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals consent que 
les seves dades personals siguin incorporades a un fitxer, titularitat d’aquesta, 

amb la finalitat de gestionar el sorteig, així com difondre i donar publicitat 
als seus resultats, i tramitar el lliurament de el premi. L’informem que pot 

exercir els seus drets d’accés, rectificació, Supressió, Oposició, Limitació de el 

tractament, Portabilitat, oblit i a no ser objecte de decisions individuals 
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automatitzades mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a 

info@temproductions.com adjuntant còpia d’un document identificatiu. 

10. Possibles suspensions o pròrrogues 

En cas que no es pogués realitzar el sorteig per causes de força major, es 

donaria nova data mantenint els participants que ja hagin comentat el post. Es 
comunicaria a la major brevetat les noves dates en següents comunicacions. 

11. Penalitzacions y desqualificacions 

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits 
exigits en les Bases, o les dades proporcionades per participar no fossin vàlides, 

la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos 

de la promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta 
Promoció. 

12. Clàusula d’exoneració de la responsabilitat 

La Troupe queda exclosa de responsabilitat per possibles incompliments per 

part dels participants o guanyadors del sorteig. 

13. Legislació aplicable i jurisdicció  

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola 

Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que 
pogués plantejar-se en relació amb la validesa, interpretació o compliment 
d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de residència dels 

participants. 
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