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BASES ADREÇADES AL COL·LECTIU “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN 
‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” 

“SUPERFAN ALLSTAR COPA CATALUNYA FEMENINA 2020” 
(-Temporada esportiva 2020/2021-) 

BASE 1a.- ÀMBIT. 
LA FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL (en endavant FCBQ o FEDERACIÓ) 
promourà una acció denominada “SUPERFAN ALLSTAR COPA CATALUNYA 
FEMENINA 2020” (en endavant, “l’acció”), adreçada única i exclusivament a totes 
aquelles persones que ostentin i mantinguin la condició d’ “USUARIS D’INSTAGRAM 
QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” i participin en 
els termes i condicions establerts a les presents bases. 
Les mecànica de participació i funcionament de la citada acció serà comunicada i 
promocionada, entre d’altres actius de comunicació de l’FCBQ, a la seva web oficial 
(www.basquetcatala.cat), i al seu compte d’INSTAGRAM: 
 
https://www.instagram.com/basquetcatala/ 
 
D’entre tots els “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O 
‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” participants, en resultarà un/a (1) guanyador/a 
que obtindrà com a premi, una (1) acreditació doble de “SUPERFAN ALLSTAR COPA 
CATALUNYA FEMENINA 2020”, per gaudir en directe i a nivell de pista. Es disputarà 
el proper 26 de gener al PAVELLÓ del CB Granollers a GRANOLLERS (08521 
Granollers, Barcelona). El/la guanyador/a i el/la seu/seva acompanyant rebran una 
atenció especial en tot moment i a més rebran obsequis exclusius del Superfan Allstar 
Copa Catalunya. 
 
BASE 2a.- PERÍODE DE PARTICIPACIÓ I PUBLICACIÓ BASES. 
El període de participació a la citada acció s’iniciarà el dia 9 de GENER de 2020 i 
conclourà el dia 16 de GENER de 2020 a les 23:59h. 
La publicació d’aquestes bases s’efectuarà a la web oficial de l’FCBQ 
(www.basquetcatala.cat) als efectes de posar en coneixement de tots aquells 
“USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST 
DEL SORTEIG” que vulguin participar al mecanisme de participació i de funcionament 
de l’acció, i sorteig. 
 
BASE 3a.- AUTORITZACIÓ ÚS DADES PERSONALS. 
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de 
Caràcter Personal (LOPD) i la Llei Espanyola 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la 
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’FCBQ informa als participants a 
l’acció, que les dades com ara l’adreça de correu electrònic que voluntàriament hagin 
facilitat, amb la finalitat de participar: 
a) Comporta l’autorització expressa a la FEDERACIÓ, perquè aquesta pugui realitzar 
les comunicacions que consideri adients relacionades amb l’acció i sorteig objecte de 
les presents bases, i a més a més, les que estimi oportunes per informar-los sobre 
esdeveniments esportius i/o altres que pugui organitzar i desenvolupar, en compliment 
de les seves finalitats estatutàries, i enviar-li promocions i ofertes comercials 
relacionades amb serveis i productes de la FEDERACIÓ o de terceres entitats 
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col·laboradores de l’FCBQ; sempre i quan el tractament de les dades per a les 
comunicacions es faci directament per part de la FEDERACIÓ o d’un tercer autoritzat 
que presti serveis a l’FCBQ. 
b) Totes les dades que constitueixen l’esmentat fitxer tenen caràcter confidencial i 
només seran utilitzades en els termes establerts a la present base. 
c) Així mateix, els “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O 
‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” participants majors d’edat, i en el cas dels 
menors, en el seu nom i representació, els seus representants legals, podran exercir en 
qualsevol moment el dret d’accés, rectificació i/o cancel·lació, enviant una comunicació 
escrita, junt amb una fotocòpia del seu DNI, i en el supòsit de menors d’edat, 
addicionalment també fotocòpia del DNI del menor (si és el cas), al responsable del 
fitxer, l’FCBQ, al seu domicili social: Rambla Guipúscoa, 27 (08018 Barcelona), o a la 
següent adreça de correu electrònic: lopd@basquetcatala.cat, expressant de forma 
concreta el dret que volen exercir i els motius. 
Als efectes anteriors, en el cas dels “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN 
‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” menors d’edat que 
efectivament participin en l’acció, els consentiments i autoritzacions que corresponguin 
i siguin preceptives, s’entendran realitzades a tots els efectes i sense reserves per part 
dels adults que ostenten la seva guarda legal, en el seu nom i representació, eximint 
l’FCBQ de qualsevol responsabilitat al respecte. 
 
BASE 4a.- MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ. 
La mecànica de participació per a totes aquelles persones interessades a fer-ho, 
independentment de la seva condició, hauran de complir els requisits que es detallen a 
continuació: 
a) Només podran participar aquells participants que siguin titulars d'un compte a 
Instagram. 
b) Els participants hauran de comentar la publicació del sorteig a INSTAGRAM 
etiquetant a 2 amics durant el període de participació, i per últim donar “LIKE” al mateix 
post. 
c)  Els participants només podrán participar amb un únic perfil d'Instagram. Si es detecta 
que un participant participa amb diversos perfils d'Instagram seran desqualificats. I  
tot i que els Participants escriguin diversos comentaris en una mateixa publicació, 
només participaran amb una única participació en el sorteig aleatori. 
d) Tenir la condició d’ “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O 
‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” de l’FCBQ i mantenir-la com a mínim fins a la 
data del sorteig indicada a la BASE 2ª.- d’aquestes bases. 
e) Disposar de correu electrònic i demostrar que és el/la propietari/a del perfil 
d’INSTAGRAM a on a fet el “COMENTARI” o “COMMENT” al post del sorteig, enviant 
un correu electrònic a marqueting@basquetcatala.cat amb l’assumpte 
“GUANYADOR/A DEL SORTEIG USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN 
‘COMMENT’ O ‘COMENARI’ AL POST DEL SORTEIG” de l’FCBQ, adjuntant a més, el 
DNI o PASSAPORT escanejat. 
f) Per tal de verificar l’autenticitat del/de la guanyador/a, l’FCBQ podrà demanar al/a la 
Guanyador/a que es comuniqui amb aquesta FEDERACIÓ via xat del propi 
INSTAGRAM per tal de garantir que és l’usuari/a en qüestió. 
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BASE 5a.- MECÀNICA DEL SORTEIG. 
a) El sorteig es realitzarà el 17 de GENER de 2020 i es realitzarà aleatòriament amb 
la plataforma per fer sortejos al INSTAGRAM de l’empresa “Easypromos” 
https://www.easypromosapp.com/sorteo-en-instagram/ 
b) En el cas que no hi hagi cap participant en l’acció, no serà necessari realitzar el 
sorteig per assignar el guanyador i automàticament el premi quedarà desert. 
c) El resultat del sorteig serà comunicat a la pàgina d’INSTAGRAM de l’FCBQ a on s’ha 
fet públic el mateix, a partir del dia 17 de GENER de 2020. 
d) Amb la participació a la present acció, els “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN 
UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” participants majors d’edat, 
i en el cas dels menors, els progenitors o els representants legals majors d’edat que 
ostentin o tinguin assignada la guarda legal dels mateixos, ACCEPTEN 
EXPRESSAMENT (i) les presents bases i, (ii) que en el cas que resultin guanyadors de 
l’acció, l’enviament d’un email per part de la FEDERACIÓ a l’adreça de correu electrònic 
facilitada per aquests als efectes de participar, servirà com a mitjà de prova, a tots els 
efectes, de la comunicació efectuada per part de l’FCBQ, informant sobre dita condició 
i aportant la informació que acrediti la seva condició de guanyador/a. Aquest contacte 
es durà a terme durant la setmana posterior a la celebració del sorteig. En cas de no 
ser possible el contacte amb el/la guanyador/a en el termini de vint-i-quatre hores (24 
h.) a comptar des del moment en el que es produeixi la primera comunicació, per 
qualsevol motiu o circumstància aliena a la FEDERACIÓ, aquest/a perdrà els drets 
sobre el premi, sent atorgat llavors al primer reserva i així successivament. 
j) El/la guanyador/a del premi d’“USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN 
‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” haurà d’acceptar-lo, i en el 
cas dels menors d’edat, ho faran els progenitors o els representants legals majors 
d’edat que ostentin o tinguin assignada la guarda legal dels mateixos, manifestant 
expressament la seva acceptació o renúncia. En el primer supòsit, caldrà que segueixin 
estrictament les instruccions facilitades per l’FCBQ respecte a la logística de lliurament 
i, si escau, recollida del citat premi. 
 
BASE 6a.- PREMI. 
El/la premiat/da d’“USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O 
‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG”, ja sigui per assignació directa o sorteig, 
obtindrà com a premi una (1) acreditació doble de “SUPERFAN ALLSTAR COPA 
CATALUNYA FEMENINA 2020 ”, per gaudir en directe i a nivell de pista. Es disputarà 
el proper 26 de gener al PAVELLÓ del CB Granollers A GRANOLLERS (08521 
Granollers, Barcelona). El/la guanyador/a i el/la seu/seva acompanyant rebran una 
atenció especial en tot moment i a més rebran obsequis exclusius del Superfan Allstar. 
Per validar El PREMI és necessari confirmar les dades del/de la GUANYADOR/A. En 
cas que un/a guanyador/a renunciï o perdi el seu dret al premi, aquest s’assignarà al 
reserva d’“USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ 
AL POST DEL SORTEIG” que, no havent resultat guanyador/a en un primer moment, 
hagi designat aleatòriament la mateixa plataforma d’Easypromos. 
 
BASE 7a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI. 
Els “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL 
POST DEL SORTEIG” participants majors d’edat i, en el cas que es tracti d’un menor 
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d’edat, els seus representants legals, que resulti premiat, un cop informat de la seva 
condició de guanyador, mitjançant correu electrònic, haurà de donar resposta expressa, 
prèvia al lliurament i, si escau, recollida del premi en qüestió, indicant (i) la seva 
acceptació o (ii) la seva renúncia al premi amb el que ha estat premiat, perquè: 
a) En el cas de la seva acceptació, es pugui procedir al lliurament del premi sota les 
condicions que la FEDERACIÓ indicarà al guanyador, signant un document en cas de 
ser requerit per l’FCBQ que contindrà l’acceptació expressa del premi que li 
correspongui i la recepció del mateix amb conformitat, declarant no tenir res a reclamar 
ni exigir a l’FCBQ. 
Si es tracta d’un premiat menor d’edat, l’acceptació del premi l’hauran de realitzar els 
seus representants legals en nom d’aquest, en els termes expressats en el paràgraf 
anterior. 
b) En el cas de la seva renúncia o no acceptació del premi, haurà de manifestar-ho per 
escrit. Si es tracta d’un premiat menor d’edat, la renúncia o no acceptació del premi, 
segons correspongui, l’hauran de realitzar els seus representants legals en nom 
d’aquest, en els termes expressats anteriorment. En aquest supòsit, la FEDERACIÓ fa 
constar que l’esmentat premi no es podrà bescanviar per un altre o pel seu valor en 
metàl·lic, passant automàticament a ostentar la condició de guanyador el primer  
reserva, procedint a atorgar-li el citat premi, seguint el mateix procediment, i així 
successivament. 
El contingut del premi haurà de ser necessàriament gaudit pel premiat d’USUARIS 
D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL 
SORTEIG. En conseqüència, la comercialització del mateix i/o qualsevol tipus de cessió 
o transmissió onerosa d’aquest, està estrictament prohibida i podria comportar 
l’automàtica revocació del premi i l’anul·lació del seu contingut sense cap tipus de 
compensació.   
Tanmateix, l’acceptació expressa del premi per part del premiat d’USUARIS 
D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL 
SORTEIG i, en el cas que sigui menor, per part dels seus representants legals, implica 
l’AUTORITZACIÓ de cessió voluntària dels drets d’imatge i drets de propietat 
intel·lectual de les fotografies i/o enregistraments audiovisuals que puguin enviar a 
sol·licitud la FEDERACIÓ, així com d’aquelles fotografies i/o enregistraments 
audiovisuals derivats de la seva participació a les possibles entrevistes que, si escau, 
puguin realitzar-se a través de personal de l’FCBQ o tercers autoritzats per aquest, en 
el moment del lliurament del citat premi, autoritzant així mateix, que el referit material 
gràfic i/o audiovisual, així com les seves còpies, sigui emprat de forma íntegra o parcial, 
per a actes publicitaris i/o difusió relatius a la present acció en qualsevol dels actius de 
comunicació la FEDERACIÓ, en compliment de les seves finalitats estatutàries, 
renunciant a qualsevol remuneració i/o reclamació sota cap concepte, per la presa de 
dites imatges fotogràfiques i/o enregistrament audiovisual i la cessió dels seus drets 
d’explotació. Segons l’anterior, els suports, actius publicitaris i promocionals, en els que 
pugui aparèixer la imatge del guanyador d’USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN 
‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG (ja sigui de forma individual o 
col·lectiva), és i serà propietat de l’FCBQ. 
 
BASE 8a.- EXCLUSIONS. 
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No podrà resultar guanyadora cap persona que no ostenti la condició d’ “USUARIS 
D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL 
SORTEIG” en els termes reflectits a la Base 4ª. 
 
BASE 9a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 
La participació en l’esmentada acció suposa l’acceptació expressa i íntegra sense 
reserves de: 
a) les presents bases. 
b) la mecànica de participació i sorteig. 
c) l’ús i tractament de les dades personals dels “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN 
UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” participants en els termes 
establerts en les presents bases. 
d) l’ús, difusió i publicació de les fotografies i/o enregistrament audiovisual en els termes 
establerts en les presents bases. 
En cas d’existir divergències sobre l’acció i/o sobre la interpretació de les presents 
bases, seran competents per conèixer els litigis que es puguin plantejar els Jutjats i 
Tribunals de Barcelona ciutat, de forma que els “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN 
UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” participants en aquesta 
acció renuncien expressament a qualsevol altre fur que els pogués correspondre. 
En cas que “USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ 
AL POST DEL SORTEIG” menors d’edat participin a l’acció, serà sempre amb el 
consentiment dels seus progenitors i/o persona major d’edat que ostenti la guàrdia i 
custòdia dels mateixos. 
 
BASE 10a.- DADES ERRÒNIES. 
En el supòsit que existeixi error en les dades facilitades pels “USUARIS D’INSTAGRAM 
QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG” participants i 
més concretament del USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O 
‘COMENTARI’ AL POST DEL SORTEIG que resulti premiat, per qualsevol motiu o 
circumstància, de forma que no sigui possible la identificació i/o contacte amb aquest, 
la FEDERACIÓ quedarà exempt de qualsevol responsabilitat, perdent el guanyador el 
dret sobre el premi, sent atorgat llavors al primer reserva i així successivament. 
 
BASE 11a.- COMUNICACIONS DE L’ACCIÓ. 
Les comunicacions de l’acció present, i al seu cas sorteig, així com la seva mecànica 
constaran descrites en els actius de comunicació de l’FCBQ, com ara la pàgina web 
oficial de la FEDERACIÓ (www.basquetcatala.cat), on a més es podran consultar les 
presents bases. 
El premiat d’USUARIS D’INSTAGRAM QUE FACIN UN ‘COMMENT’ O ‘COMENTARI’ 
AL POST DEL SORTEIG rebrà les comunicacions via e-mail, a l’adreça de correu 
electrònic que hagi facilitat en el seu email segons l’establert a la BASE 4a. de les 
presents bases. 


