BASES DE L’11è CONCURS DE RELATS CURTS ONLINE DE TMB - 2017
TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, amb NIF A-08016081, i FERROCARRIL
METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA, amb NIF A-080005795 (d’ara endavant, TMB quan
siguin designades conjuntament), ambdues amb domicili social a 08040 Barcelona, carrer 60,
núm. 21-23, sector A de la Zona Franca, organitzen, amb la col·laboració de la FUNDACIÓ
TMB, un concurs anomenat 11è CONCURS DE RELATS CURTS ONLINE DE TMB - 2017
(d’ara endavant, concurs), que té per objecte premiar els relats curts que siguin seleccionats
com a guanyadors per un jurat, amb la finalitat de promoure la cultura entre la ciutadania.

1. Condicions de participació
Per participar en aquest concurs és imprescindible complir prèviament les condicions següents:
1.1. Com a concursant per optar als premis
a) En la modalitat oberta
-

Tenir una edat mínima de 18 anys.
Tenir residència legal a Espanya.
Ser membre de JoTMBé.

b) En la modalitat restringida
-

Ser treballador de qualsevol de les societats del Grup TMB i membre de JoTMBé.

1.2. Com a votant del relat més llegit The Reader
Tots els membres de JoTMBé poden votar els relats que els agradin més d’entre tots els de la
modalitat oberta. Per votar han de llegir els relats i prémer el botó “M’agrada”.

2. Durada
Aquest concurs s’iniciarà a les 12.00 hores del 26 d’abril del 2017 i finalitzarà a les 12.00 hores
del 31 de maig del 2017.

3. Identificació
La identitat dels participants i dels guanyadors s’ha d’acreditar exclusivament mitjançant
l’exemplar original del DNI, passaport o qualsevol altre document oficial. TMB es reserva el dret
a exigir als guanyadors que acreditin, mitjançant la certificació d’empadronament corresponent,
que tenen residència legalment a Catalunya abans de la seva inscripció en aquest concurs.

4. Dinàmica del concurs
El concurs consisteix a redactar un relat curt, ja sigui mitjançant paraules o una fotografia,
segons la categoria.
Hi ha les modalitats i les categories següents:
a) Modalitat oberta: hi pot participar tothom que compleixi les condicions exigides en
aquestes bases.
En aquesta modalitat hi ha quatre categories, que són les següents:

a.1) Relat lliure
-

L’extensió no pot ser superior als 3.500 caràcters.

-

Fet o història, real o fictícia, que tingui com a eix o escenari el servei públic de
transport ferroviari (metro) o el d’autobusos que presta TMB.

-

Històries que parlin de bona convivència dins de les instal·lacions de TMB.

a.2) Els Jocs de Barcelona’92
-

L’extensió no pot ser superior als 1.992 caràcters.

-

Aquesta categoria tracta de la commemoració dels Jocs Olímpics de
Barcelona’92 relacionant Barcelona amb els serveis de transport que presta
TMB.

a.3) Relat d’aventura
-

L’extensió no pot ser superior als 3.500 caràcters.
S’ha de crear una fanficció o història inspirada en la pel·lícula Piratas del
Caribe, utilitzant l’argument, els personatges, les situacions i l’ambientació de la
pel·lícula i creant-ne una de nova.

-

S’ha d’esmentar el títol de la pel·lícula Piratas del Caribe. La venganza de
Salazar o alguns dels personatges de la pel·lícula Piratas del Caribe.

a.4) TweetRelat
-

L’extensió no pot ser superior als 105 caràcters.

-

Ha d’incloure l’etiqueta #relatsTMB2017 i un espai, i cal ser seguidor del Twitter
de TMB.

-

La temàtica ha de tenir un caràcter literari inspirat en:
 Convivència i civisme al transport de TMB
 Moviment i Barcelona per TMB
 El transport de Barcelona
 Sant Jordi, la literatura i cultura a Barcelona
 Innovació i sostenibilitat a Barcelona

-

Cada participant pot participar amb tants tuits com vulgui dins de les dates del
concurs.

a.5) InstaRelat
-

Imatge a Instagram acompanyada d’un títol o una descripció.

-

Ha d’incloure l’etiqueta #relatsTMB2017 i cal ser seguidor de @tmb_bcn.

-

La temàtica ha de tenir un caràcter literari inspirat en:
 Convivència i civisme al transport de TMB
 Moviment i Barcelona per TMB
 El transport de Barcelona
 Sant Jordi, la literatura i cultura a Barcelona
 Innovació i sostenibilitat a Barcelona

-

Cada participant pot participar amb tantes imatges com vulgui dins de les dates
del concurs.

b) Modalitat restringida: únicament hi poden participar els treballadors de qualsevol de les
societats del Grup TMB.
Tots els relats es poden presentar en català o en castellà.
Els relats de les categories “Relat lliure” (d’ambdues modalitats, oberta i restringida), “Els Jocs
de Barcelona’92” i “Relat d’aventura” s’han d’enviar en línia a través del lloc web
www.relatscurts.tmb.cat. Els participants rebran un correu electrònic comunicant la recepció
dels relats i la seva publicació al lloc web esmentat.

Els participants de les categories “TweetRelat” i “InstaRelat” han de publicar els relats als seus
comptes de Twitter o Instagram. Només es publicaran al lloc web www.relatscurts.tmb.cat els
relats finalistes.
TMB no es compromet a compartir cap publicació ni de Twitter ni d’Instagram de les
participacions en el concurs.
La participació en aquest concurs és gratuïta i no exigeix la compra de cap producte o
adquisició de servei.
Els concursants de la modalitat oberta poden participar en totes les categories d’aquesta
modalitat i el nombre de vegades que vulguin.

5. Registre
Per participar en aquest concurs cal emplenar totes les dades del formulari que hi ha a l’apartat
“Registra’t” del lloc web www.relatscurts.tmb.cat.
Les dades facilitades han de ser completes i veraces i els participants han de mantenir-les
actualitzades.

6. Contingut dels relats i de les imatges
Els relats han de complir els requisits següents:
a) Han de ser conformes a la llei, la moral, l’ordre públic i els bons usos i costums i han de
respectar els drets de les minories, dels menors d’edat i de les persones amb qualsevol
tipus de discapacitat.
b) No poden vulnerar o danyar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes de
caràcter violent, sexual, discriminatori, antireligiós, ser contraris als usos socials ni
utilitzar un llenguatge groller o inapropiat.
c) No han de ser contraris al bon nom, prestigi o imatge de TMB, ni ser un mitjà publicitari
per a productes o serveis de tercers.
d) Han de complir la legalitat vigent i, per tant, no poden vulnerar, entre d’altres, els drets
de tercers, especialment els de propietat intel·lectual, l’honor, la intimitat personal i
familiar i la pròpia imatge, els relatius a l’ús de les dades personals de tercers i a les
obligacions derivades de l’ús de les noves tecnologies i de les comunicacions
comercials.
e) Han de ser creacions originals dels participants i, per tant, els relats i les imatges no
poden ser una còpia parcial o total d’altres.
f) Per a la captació, la reproducció i la publicació de la imatge de les persones que
apareguin a les fotografies i a la resta de material audiovisual utilitzat en aquest
concurs els participants han d’obtenir-ne les autoritzacions corresponents.
g) L’ús de qualsevol dada personal de tercers (nom, cognoms, etc.) requereix tenir el
consentiment de l’afectat.

7. Jurat i selecció dels finalistes i dels guanyadors
El jurat del concurs estarà format pels cinc membres següents:
 David Escudé, comissionat d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.
 Olga Viza, corresponsal de TVE a Barcelona durant els Jocs del 1992.
 Jordi Muñoz i Burzon, director de l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
 Enric Vilar, director de l’Àrea de Negoci de TMB.
 Santi Torres, director de Comunicació de TMB.

Els membres del jurat designaran els relats finalistes de cadascuna de les categories de les
dues modalitats. D’entre els finalistes es triaran els guanyadors, els quals es donaran a
conèixer el mateix dia de la celebració de l’acte de lliurament de premis i posteriorment es
publicaran al lloc web www.relatscurts.tmb.cat.
A partir del dia 20 de juny, el jurat farà pública la llista de finalistes a través del lloc web
www.relatscurts.tmb.cat.
No obstant el que s’ha exposat anteriorment, en les categories de “Relat lliure” (d’ambdues
modalitats), “Els Jocs de Barcelona’92” i “Relat d’aventura”, TMB contactarà, a través de correu
electrònic, amb els participants que hagin estat seleccionats com a finalistes, per comunicar-los
aquesta condició. En les categories “TweetRelat” i “InstaRelat”, TMB es reserva el dret a
contactar amb els seleccionats com a finalistes a través de la xarxa social que correspongui,
segons els cas (Twitter o Instagram), o bé a través de correu electrònic per posar-se en
contacte amb el guanyador a través de Twitter o Instagram, fent una menció o enviant un
missatge directe, o per les vies al seu abast que consideri oportunes, per informar el
guanyador.
En qualsevol cas, si TMB no pot contactar amb els finalistes, l’organització queda lliure de
qualsevol responsabilitat i en pot escollir un altre.
El nombre de finalistes designats pel jurat serà el següent:
-

Categoria “Relat lliure”, modalitat oberta

10 finalistes

-

Categoria “Els Jocs de Barcelona’92”

10 finalistes

-

Categoria “Relat d’aventura”

10 finalistes

-

Categoria “TweetRelat”

10 finalistes

-

Categoria “InstaRelat”

10 finalistes

-

Categoria “Relat lliure”, modalitat restringida

5 finalistes

8. Premis
a) Modalitat oberta
Relat lliure
 1r premi, dotat amb:
-

Un viatge per a dues persones a Frankfurt. El viatge només inclou vol d’anada i
tornada Barcelona-Frankfurt-Barcelona en classe turista i dues nits d’hotel en
habitació doble en règim d’allotjament i esmorzar.

-

Matrícula gratuïta a un curs d’escriptura de 20 hores de l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès.

-

Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura.

-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

- Publicació i difusió del relat als suports de TMB.
premi, dotat amb:

 2n

-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

Els Jocs de Barcelona’92
 1r premi, dotat amb:
-

Un viatge per a dues persones al Japó, gentilesa d’Iberia. El viatge només inclou
vol d’anada i tornada Barcelona-Tòquio-Barcelona, en classe turista.

-

Matrícula gratuïta a un curs d’escriptura de 20 hores de l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès.

-

Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura.

-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

- Publicació i difusió del relat als suports de TMB.
premi, dotat amb:

 2n

-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

Relat d’aventura
 1r premi, dotat amb:
-

Un viatge per a dues persones a Queensland, Austràlia. El viatge només inclou:
 Vol d’anada i tornada Barcelona-Queensland-Barcelona, en classe
turista.
 Trasllat de l’aeroport Queensland a l’hotel i de l’hotel a l’aeroport
Queensland.
 4 nits en un hotel de 5 estrelles amb esmorzar inclòs i accés al Lounge
club.
 Passes il·limitats als tres famosos parcs de temàtics, pel·lícula, mar i
aventures d’aigua.
 Sortida amb creuer.
 Experiència d’una pel·lícula en Cinema 7D.
 Sopar al Little Mermaind a la platja de la sirena.
 Assegurança de viatge inclosa.

-

Matrícula a un Curs exprés Narrativa (virtual) de l’Escola d’Escriptura.

-

Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura.

-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona,

- Publicació i difusió del relat als suports de TMB.
premi, dotat amb:

 2n

-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

TweetRelat
 1r premi, dotat amb:
-

Un xec regal per valor de 50 euros per comprar llibres.
Matrícula a un Curs exprés Narrativa (virtual) de l’Escola d’Escriptura.

-

Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura.

-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

- Publicació i difusió del relat als suports de TMB.
premi, dotat amb:

 2n

-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

InstaRelat
 1r premi, dotat amb:
Un xec regal per valor de 50 euros per comprar llibres.
Matrícula a un Curs exprés Narrativa (virtual) de l’Escola d’Escriptura.
Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura.
Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.
Publicació i difusió del relat als suports de TMB.
 2n premi, dotat amb:
-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

b) Modalitat restringida
 1r

premi, dotat amb:
Un xec regal per valor de 50 euros per comprar llibres.
Matrícula a un Curs exprés Narrativa (virtual) de l’Escola d’Escriptura.
Lot de llibres, gentilesa de l’Escola d’Escriptura.
Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.
Publicació i difusió del relat als suports de TMB.
 2n premi, dotat amb:
-

-

Dues invitacions per al concert del Grec amb motiu dels 25 anys dels Jocs
Olímpics de Barcelona.

c) Premis extres
 Premi

-

Per gentilesa de l’Associació d’Editors en Llengua Catalana, entre tots els
usuaris que votin, al lloc web www.relatscurts@tmb.cat, els relats de les
categories “Relat lliure” (d’ambdues modalitats), “Els Jocs de Barcelona’92” i
“Relat d’aventura”, se sortejaran 250 llibres, que es podran recollir als Punts
TMB, en la data i l’horari que TMB estableixi.

 Premi

 Als

a la participació:

al relat més llegit The Reader:
Un xec regal per valor de 50 euros per comprar llibres.

55 finalistes designats pel jurat se’ls obsequiarà amb:

-

Un 5 % de descompte en el preu de la matrícula als cursos presencials de
l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.

-

Un 10 % de descompte en el preu dels cursos virtuals de l’Escola d’Escriptura de
l’Ateneu Barcelonès.

Condicions dels premis
Els premis no són bescanviables per diners ni per altres articles.
TMB no es fa responsable dels defectes de funcionament o desperfectes o deteriorament dels
productes un cop lliurats als guanyadors. Aquestes reclamacions s’han d’adreçar al fabricant
del producte o al prestador del servei en què consisteixi el premi.
Els viatges estan subjectes a les condicions de l’agència de viatges, i TMB no és responsable
de les possibles cancel·lacions, variacions o incidències que puguin sorgir, en relació amb les
quals els guanyadors s’han d’adreçar a l’agència de viatges.
Si per causes alienes a la seva voluntat TMB no pot disposar dels premis esmentats, en lliurarà
d’altres del mateix valor o superior.
Les persones que estiguin incloses a la llista de finalistes han d’assistir a l’acte públic de
lliurament de premis. Després de l’acte de lliurament i, sense perjudici d’haver comunicat
públicament la condició de guanyador a una persona, TMB verificarà les seves dades
identificatives a l’efecte de fer el lliurament del premi. Qualsevol falsedat o contradicció en les
dades és motiu per desqualificar el guanyador, cas en el qual el premi queda desert.
En cas que alguna de les persones premiades no vulgui o no pugui acceptar el premi o no
assisteixi a l’acte de lliurament de premis, TMB es reserva el dret de declarar desert el premi en
qüestió. Igualment, també es pot declarar desert un premi quan TMB no pugui posar-se en
contacte amb la persona premiada a través de les dades que li hagi facilitat en el moment
d’inscriure’s al concurs.

Els guanyadors poden gaudir dels premis d’acord amb les seves condicions d’utilització i dins
del termini de vigència.
Els premis només inclouen els productes o els serveis que s’indiquen expressament.
Des del moment en què un guanyador rebi un premi que consisteixi en un viatge, disposa d’un
termini de 60 dies per fer directament amb l’agència de viatge tots els tràmits per fixar les dates
del viatge i TMB no intervindrà en aquests tràmits, que tenen les condicions següents:

-

Frankfurt: els bitllets d’avió són en classe turista i estan subjectes a disponibilitat a la classe
de reserva especificada per a accions promocionals. La confirmació de les places es pot fer
en les últimes quatre setmanes prèvies al vol. Les dates han d’estar compreses entre el
maig del 2017 i el 31 de maig del 2018, amb ponts, períodes festius i temporada alta
exclosos.

-

Japó: els bitllets d’avió són en classe turista i estan subjectes a disponibilitat a la classe de
reserva especificada per a accions promocionals. La confirmació de les places es pot fer en
les últimes quatre setmanes prèvies al vol. Les dates han d’estar compreses entre el 2017 i
el 2018. No es pot reservar en Setmana Santa (des del divendres anterior fins al dimarts
posterior), Nadal (des del 22 de desembre fins al 12 de gener) i estiu (des del 20 de juny
fins al 8 de setembre).

-

Queensland, Austràlia: els bitllets d’avió són en classe turista i estan subjectes a
disponibilitat a la classe de reserva especificada per a accions promocionals. La
confirmació de les places es pot fer en les últimes quatre setmanes prèvies al vol. Les
dates han d’estar compreses entre l’1 de setembre i el 31 de novembre, amb ponts,
períodes festius i temporada alta exclosos. TMB no intervindrà en aquests tràmits. L’estada
a l’hotel és en habitació doble en règim d’allotjament i esmorzar.

Les dates i els horaris dels cursos impartits per l’Escola d’Escriptura són els que estableix al
seu programa per al que resta de l’any 2017.

9. Fiscalitat dels premis
De conformitat amb la normativa vigent, el guanyador del premi ha d’integrar la valoració del
premi a la base imposable general de la declaració de l’IRPF de l’exercici fiscal corresponent,
més l’ingrés a compte que TMB hagi efectuat.

10. Acte de lliurament dels premis
Els guanyadors del concurs es donaran a conèixer en l’acte de lliurament de premis. L’hora i el
lloc de celebració d’aquest acte es publicaran a l’apartat “Guanyadors” del lloc web
www.relatscurts.tmb.cat i també es comunicaran als finalistes per mitjà de correu electrònic o
telèfon de contacte.
Els premis seran lliurats exclusivament a la ciutat de Barcelona en l’acte que s’organitzi amb
aquesta finalitat, al qual és imprescindible l’assistència dels finalistes, sense que puguin
delegar en cap altra persona. Els que no hi assisteixin no obtindran cap dels premis que puguin
correspondre’ls.
Totes les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció per l’assistència dels
guanyadors a l’acte de lliurament de premis seran a càrrec seu.

11. Dades personals
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).

De conformitat amb l’article 5 del text normatiu esmentat, es recorda als participants que les
seves dades personals han estat incorporades en fitxers “JoTMBé” de FERROCARRIL
METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA i de TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, amb la
finalitat de gestionar el concurs o promoció i els drets i les obligacions que se’n derivin, així com
la seva pertinença al JoTMBé.
Si el participant és menor d’edat es requereix l’autorització dels seus representants legals.
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, Zona Franca, 08040 Barcelona, indicant en l’assumpte
“Exercici drets LOPD”.

12. Drets d’imatge
Els finalistes autoritzen TMB perquè el seu nom i cognoms puguin ser publicats al web d’aquest
concurs i que la seva imatge pugui ser captada durant l’acte de lliurament de premis i pugui ser
reproduïda i publicada a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet, per a la gestió d’aquest
concurs o de noves edicions, així com d’altres campanyes publicitàries o promocions o
qualsevol altra activitat relacionada amb els serveis que presta TMB, i sense que aquesta
autorització els confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.

13. Drets de propietat intel·lectual
La mera participació en aquest concurs comporta la cessió a favor de TMB dels següents drets
d’explotació dels relats:
a) Dret de reproducció: Qualsevol forma de fixació directa o indirecta, temporal o
permanent, que permet la comunicació i l’obtenció de còpies per qualsevol suport
material o immaterial, per qualsevol mitjà, ja sigui en edició paper o digital, per
qualsevol format, com a simple text, llibre, revista, periòdic, nota, cartell, pòster,
banderoles de TMB, oppis de Metro i d’autobús, vinilat dels autobusos i dels metros de
TMB, etc.
b) Dret de distribució: la posada a disposició del públic mitjançant lliurament gratuït
d’exemplars.
c) Dret de comunicació pública: la posada a disposició del públic sense lliurament
d’exemplars, per qualsevol procediment amb cables o sense, de tal forma que
qualsevol persona pugui accedir a l’obra des de qualsevol lloc i en qualsevol moment
que triï, incloent-hi la projecció al canal Mou TV i la publicació a internet, intranet de
TMB i els perfils de TMB a You Tube, Facebook, Twitter o instagram.
d) Dret de transformació: Qualsevol forma de sincronització, la traducció a qualsevol
idioma i l'explotació de les obres que es derivin
Aquesta cessió és a títol gratuït, per a tots els països del món i per un període de cinc anys,
amb caràcter no exclusiu i sense perjudici del reconeixement als autors dels drets morals que
els corresponen.

14. Legislació aplicable
Aquest concurs es regeix per la normativa espanyola i la de la Comunitat Autònoma de
Catalunya que sigui aplicable, així com per aquestes bases.

15. Responsabilitat i garanties

Els participants són responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats de la
seva participació en aquest concurs, amb total indemnitat per a TMB. També són responsables
dels danys i perjudicis que causin a TMB i a llurs empleats.
Amb l’enviament del relat o la imatge, el participant garanteix que n’és l’autor i que l’obra o
prestació protegida és original i inèdita, que està lliure de qualsevol càrrega o gravamen i que
no està subjecta a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.

16. Exoneració de responsabilitat
TMB no es fa responsable:
a) Dels accidents, els incidents i altres conseqüències que puguin patir els participants ni
dels que aquests participants puguin causar a tercers derivats del concurs.
b) Dels danys i els perjudicis que els participants ocasionin per la seva actuació en el
concurs, especialment els derivats de l’incompliment d’aquestes bases, de les
instruccions i les recomanacions donades per TMB o de la normativa vigent (Llei de
propietat intel·lectual, Llei orgànica de protecció del dret a l’honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge, Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i
la resta de normativa aplicable).
c) De les sancions, les indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat de l’actuació
dels participants.
d) 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.

17. Reserves i limitacions
-

TMB es reserva el dret a anul·lar o suspendre el concurs, o bé a canviar-ne algunes
condicions si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no pot garantir el
desenvolupament normal del concurs.

-

TMB desqualificarà del concurs els participants que hagin facilitat dades errònies o
falses o que presentin qualsevol irregularitat, o els que no compleixin les condicions de
participació.

-

TMB descartarà aquelles inscripcions que siguin abusives o fraudulentes.

-

TMB no es fa responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per
tant, si les dades no són correctes o estan incompletes, TMB queda exempta de tota
responsabilitat pel fet de no poder contactar amb els finalistes o guanyadors, segons
correspongui.

18. Acceptació de les bases
La simple inscripció en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, de les
instruccions i altres comunicacions o recomanacions que TMB faci als participants i del
compliment de les condicions d’ús dels portals a través dels quals es desenvolupa el concurs,
així com de tota la normativa vigent. Qualsevol incompliment dona lloc a la desqualificació del
participant i, per tant, al fet que aquest participant no pugui rebre cap dels premis que, si
s’escau, li puguin correspondre, sense perjudici de les accions legals que es puguin exercir
contra l’infractor. També dona lloc al dret de TMB a no publicar o retirar el relat d’aquest
participant infractor.

