BASES DE PARTICIPACIÓ “GIMCANA NESQUIK”

1. PLA D’ACCIÓ
La ‘Gimcana Nesquik’ és un Pla d’Acció (en endavant ACCIÓ) confeccionat per la
Federació Catalana de Basquetbol (en endavant FCBQ) i NESQUIK (en endavant la
MARCA), albergat al web de l’FCBQ: www.basquetcatala.cat, en el marc de l’acord
existent entre les parts.

2. REGLES I CONDICIONS PER A PARTICIPAR
Poden participar tots els CLUBS que tenen equips inscrits a l’FCBQ durant la temporada
2018-2019, en estat validat, i de la categoria d’ESCOLA DE BÀSQUET, per l’FCBQ.
Per participar en l’ACCIÓ, els CLUBS, mitjançant l’aportació de tiquets de compra
provinents dels seus jugadors, entrenadors, famílies, etc... i on es reflecteixi la compra de
qualsevol dels productes de la gama Nesquik, podran ser intercanviats, sempre i quan
compleixin les condicions establertes a continuació.
Les condicions dels tiquets acumulats, que siguin vàlids i aptes per poder ser intercanviat,
són:
a) Que la data de compra sigui posterior a la data d’inici de l’ACCIÓ (indicades al punt
3. PERIODICITAT).
b) Han de reflectir la compra de qualsevol producte de la gama Nesquik.
c) Comptarà com a participació viable la suma total dels articles Nesquik de cada
tiquet que arribi a la següent recaptació:
o
o

CATEGORIA (A):
CATEGORIA (B):
fins a 200,00€)

Més de 200€, és a dir a partir de 200,01€
Entre més de 150€ fins a 200€ (és a dir, de 150,01€

Com a requeriment indispensable i advertiment de caràcter rellevant, envers al contingut
de dades expressades als tiquets de compra, l’FCBQ manifesta l’obligatorietat i
responsabilitat, per part del CLUB, en que el tiquets recollits i lliurats a l’FCBQ per
participar en l’ACCIÓ, hauran d’estar anul·lades prèviament, tatxades amb retolador, totes
les possibles dades personals que continguin.
Els tiquets de compra es lliuraran a l’FCBQ mitjançant un sobre tancat indicant ‘GIMCANA
NESQUIK’ i el NOM del CLUB REMITENT i persona de contacte, amb un full informatiu
resum amb el desglossat i la suma dels imports dels productes Nesquik dels mateixos que
l’FCBQ publicarà al web www.basquetcatala.cat junt amb la informació d’aquesta ACCIÓ.
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(Els tiquets hauran de ser degudament numerats, per tal de facilitar la tasca de recompte).
3. PERIODICITAT
L’ACCIÓ té una periodicitat que comprèn dintre de la Temporada 2018-2019.
El període per a la recepció dels TIQUETS DE COMPRA per part de l’FCBQ de la
‘Gimcana Nesquik’ serà el següent:
INICI:
FINALITZACIÓ:

1 de febrer de 2019, a les 00.00h
30 d’abril de 2019, a les 23.59h

4. PREMI
En aconseguir els tiquets amb la recaptació mínima sol·licitada, el CLUB haurà d’omplir
prèviament el formulari de participació en l’ACCIÓ, i adjuntant el tiquets que complexin les
condicions establertes, i intercanviarà ambdues parts directament a l’FCBQ (o escanejarà
la documentació i l’enviarà a marqueting@basquetcatala.cat). El premi que obtindrà
dependrà de la recaptació lliurada, i variarà segons es detalla a continuació:


PREMI (A) Cinc (5) Pilotes de bàsquet ‘NESQUIK’ (T5)
Condició:
Aportar tiquets de compra per valor superior a DOSCENTS (200,00€)



PREMI (B) Un (1) JOC de CINC (5) PETOS D’ENTRENAMENT ‘NESQUIK’
Condició:
Aportar tiquets de compra per valor superior a CENT CINQUANTA
(150,00€) i fins a DOSCENTS (200,00€)

Els premis es repartiran fins exhaurir les existències (100 sets de 5 pilotes i 50 sets de 5
petos) i es repartiran en estricte ordre d’arribada de cada participant, sent motiu de control
i per aquest ordre:
1. Només es pot participar 1 cop per CLUB. Es comptabilitzarà la primera participació
rebuda.
2. L’import total dels tiquets aportats (es beneficia a qui més valor en tiquets vàlids aporti).
3. La data i la hora de rebuda dels comprovants dins del període establert segons indicat
en el punt 3. PERIODICITAT.
El lliurament del PREMI resta condicionat a la recepció per part de l’FCBQ dels mateixos.
La MARCA pot variar les condicions del PREMI sense previ avis.
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5. RECOLLIDA DEL PREMI
Un cop es validin els GUANYADORS de la ‘Gimcana Nesquik’, l’FCBQ es posarà en
contacte amb els CLUBS guanyadors per tal de que puguin passar a recollir a l’FCBQ el
PREMI.
L’FCBQ podrà sol·licitar als CLUBS que recullin el PREMI que es facin una FOTOGRAFIA
i/o vídeo, la/el qual podrà ser publicada en qualsevol dels canals de comunicació de
l’FCBQ o de la MARCA.
La persona que reculli el PREMI de part del CLUB, haurà obligatòriament d’acreditar tenir
el consentiment explícit del CLUB per escrit i segellat pel CLUB, per a complir amb tal
representació. Preferentment es demana als CLUBS que la persona escollida per recollir
el PREMI sigui un representant directe del CLUB (membre de la seva junta, treballador,
director tècnic etc).

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
L’FCBQ, vetllant en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de
protecció de dades de caràcter personal, només recapta de manera obligatòria les dades
imprescindibles per a la participació a l’ACCIÓ, garantint en tot moment les mesures
adequades per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a cada tipus
de fitxer. De conformitat amb aquesta legislació, totes les dades subministrades pels
CLUBS passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de l’FCBQ, amb la finalitat de
gestionar correctament el concurs i complir amb les finalitats especificades a les presents
bases. D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de
dades de caràcter personal, teniu garantit l’accés, cancel·lació i/o rectificació de les vostres
dades en qualsevol moment, enviant un escrit, juntament amb fotocòpia del seu DNI, dirigit
a l’Assessoria Jurídica de l’FCBQ amb domicili a Barcelona, Rambla Guipúscoa 27
(08018).
Tota la informació i les dades de caràcter personal que el CLUB faciliti en aquest formulari
ha de ser pròpia i certa. El CLUB és l’únic responsable de les manifestacions falses o
inexactes que faci i dels perjudicis que causi a l’FCBQ o a tercers amb la informació que
faciliti.

7. RESERVA DE DRETS
L’FCBQ es reserva el dret a decidir que un CLUB no és mereixedor del premi si existeix
qualsevol sospita d’ús fraudulent de les eines i forma de participar a l’ACCIÓ. Per aquest
motiu, es podran prendre les mesures oportunes tals com, no fer l’entrega del premi,
desestimar qualsevol altre participació en l’ACCIÓ o qualsevol altre acció que l’FCBQ
estimi oportuna.
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L’FCBQ es reserva el dret a retirar, suspendre o modificar aquesta ACCIÓ així com també
modificar el contingut de les presents bases en qualsevol moment, en el supòsit que
concorri qualsevol circumstància imprevista que sigui fora del seu control raonable, ja sigui
fortuïta, de força major o per l’activitat irregular d’un participant o d’un tercer, sense que
l’FCBQ tingui cap responsabilitat envers els participants premiats o terceres persones.
Tanmateix, l’FCBQ es reserva en tots els casos, la possibilitat de prorrogar el període de
participació. Les Bases i les seves possibles modificacions seran publicades a la pàgina
web www.basquetcatala.cat i l’FCBQ serà la única facultada per a resoldre qualsevol
situació no contemplada en les presents Bases i podrà, si fos necessari aportar noves
condicions o nous sistemes de participació, sense que es pugui entendre que te cap
responsabilitat respecte els participants premiats o terceres persones.
L’FCBQ podrà fer publicitat de l’ACCIÓ i els seus resultats a Internet i a d’altres mitjans
de comunicació o xarxes socials, inclòs el nom del CLUB participant, si així ho estima
convenient. Els guanyadors no podran exigir contraprestació alguna per l’esmentada
publicitat.
Els participants autoritzen a l’FCBQ a portar a terme qualsevol verificació de la seva
identitat, i contrastar l’autenticitat dels tiquets aportats. Qualsevol tiquet fals, duplicat o
trencat serà declarat nul i ocasionarà la desqualificació immediata del participant i, en el
seu cas, l’obligació de retornar el premi si ja s’ha lliurat.

La participació en aquesta ACCIÓ suposa la total acceptació d’aquestes bases.
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