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BASES SORTEIG DE LA CAMPANYA  
“VISCA EL BARÇA, VISCA L’ESPECTACLE” 

(TEMPORADA ESPORTIVA 2011/12) 
 
 
BASE 1a- ÀMBIT I OBJECTE DEL SORTEIG. 
 
El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant FC BARCELONA o el CLUB) 
realitzarà una campanya denominada “Visca el Barça, Visca l’espectacle” a través de les seves 
xarxes socials i actius de comunicació, tals com: (i) el web oficial: www.fcbarcelona.cat, (ii) 
Facebook, (iii) Youtube, (iv) Google+, (v) etc., mitjançant la qual es mostraran i/o s’exhibiran 
diferents vídeos amb diferents jugades de partits disputats pel 1r Equip de Futbol a l’Estadi 
Camp Nou durant la temporada 2011/12. 
 
Aquesta campanya està adreçada a totes aquelles persones que independentment de la seva 
condició de socis/òcies del CLUB: 
 

b) Accedeixin a qualsevol de les xarxes socials o actius de comunicació del FC 
BARCELONA esmentades anteriorment, 

 
c) Triïn el vídeo amb la jugada que més els interessi, agradi i/o impacti,  

 
d) Argumentin els motius pels quals han escollit la jugada del vídeo seleccionat, enviant 

aquesta explicació i/o comentaris a l’adreça de correu electrònic: 
fcbticketing@gmail.com.   

 
Entre tots/es els/les participants que reuneixin els requisits descrits anteriorment, es realitzarà 
un (1) únic sorteig, que tindrà per finalitat escollir cinc (5) persones que seran les que 
resultaran guanyadores. El premi consistirà en una (1) entrada doble per a cadascun/a d’ells/es 
(i) per assistir al partit de futbol que disputarà el FC Barcelona contra la Reial Societat, previst 
per al cap de setmana del 4-5 de febrer del 2012, a l’estadi Camp Nou, corresponent a la 22a 
jornada de la competició de Lliga Espanyola. 
 
 
BASE 2a - DURADA DEL PERÍODE DE PARTICIPACIÓ. 
 
El període de participació s’iniciarà el dia 15 de novembre del 2011 i finalitzarà el dia 31 de 
desembre del mateix any. No podrà participar en la present promoció cap persona/es que no 
compleixi amb els requisits descrits a l’anterior base 1a. 
 
 
BASE 3a - PUBLICACIÓ BASES. 
 
La publicació d’aquestes bases s’efectuarà al web oficial del FC BARCELONA 
(www.fcbarcelona.cat) el dia 15 de novembre del 2011 als efectes de posar en coneixement de 
tots/es aquells/es que vulguin participar el mecanisme de participació i de funcionament del 
concurs i posterior sorteig.  
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BASE 4a - MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ. 
 
El dia 15 de novembre del 2011 s’iniciarà el període per participar a la promoció descrita a la 
base 1a. Els/les interessats/des a participar en aquest podran fer-ho únicament i exclusivament 
si compleixen els requisits i/o condicions següents:  
 

a) Acceptar expressament les presents bases que apareixeran publicades al web oficial del 
CLUB: www.fcbarcelona.cat. 

 
b) Accedir a qualsevol de les xarxes socials o actius de comunicació del FC 

BARCELONA , tals com: (i) el web oficial: www.fcbarcelona.cat, (ii) Facebook, (iii) 
Youtube, (iv) Google+, (v) etc., mitjançant la qual es mostraran i/o s’exhibiran diferents 
vídeos amb diferents jugades de partits disputats pel 1r. equip de futbol a l’estadi Camp 
Nou durant la temporada 2011/2012. 

 
c) Triar el vídeo amb la jugada que més els interessi, agradi i/o impacti, 

 
d) Argumentar els motius pels quals han escollit la jugada del vídeo seleccionat, enviant 

aquesta explicació i/o comentaris a l’adreça de correu electrònic: 
fcbticketing@gmail.com, indicant, a més, el seu nom i cognoms.   (no cal) 

 
e) Els/les participants podran participar tantes vegades com vulguin, sempre que 

compleixin amb els requisits del concurs. 
 
f) Els idiomes de comunicació seran (i) el català, (ii)  el castellà i (iii) l’anglès, segons 

l’opció escollida per cadascun dels/les participants.  
 

g) Es crearà un únic (1) fitxer resultant del nombre total de participants que hagin enviat 
un correu electrònic en el sentit exposat a l’anterior apartat d), independentment de 
(i) la condició de socis/òcies del CLUB i (ii) de l’idioma escollit per participar.  

 
 
BASE 5a - MECÀNICA DEL SORTEIG.  
 
a) D’entre totes les persones que participin a la present promoció, el FC 

BARCELONA durà a terme un (1) sorteig, que serà únicament i exclusivament entre 
totes aquelles persones que hagin enviat adientment un correu electrònic argumentant 
els motius mitjançant els quals han triat la jugada del vídeo seleccionat a l’adreça: 
fcbticketing@gmail.com. En cas contrari, quedaran exclosos/es d’aquest.   

 
b) El sorteig esmentat es durà a terme davant Notari el dia 11 de gener del 2011, 

mitjançant una combinació aleatòria practicada informàticament que destriarà a l’atzar 
vint (20) números ordinals d’entre tots els assignats a cadascuna de les participacions. 
Els cinc (5) primers seran els que resultaran guanyadors i els quinze (15) ordinals 
restants ho seran en qualitat de reserves.  

 
c) Un cop celebrat el sorteig, el Notari tancarà l’acta en què constarà la identificació de 

les cinc (5) persones que hagin resultat agraciades, que es realitzarà a través del correu 
electrònic que hagin facilitat per participar en el sorteig.  
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d) El resultat del sorteig serà comunicat als/les cinc (5) agraciats/des mitjançant contacte 
per correu electrònic, així com la informació relativa a la logística de lliurament i 
recollida del premi. 

 
e) Amb la participació a la present promoció, els/les participants (i) ACCEPTEN les 

presents bases i (ii) ACCEPTEN que en el cas que resultin guanyadors/es del sorteig, 
l’enviament d’un correu electrònic per part del FC BARCELONA a l’adreça facilitada 
per aquests/es als efectes de participar, servirà com a mitjà de prova, a tots els efectes, 
de la comunicació efectuada per part del CLUB, informant sobre aquesta condició. 
Aquest contacte es durà a terme el mateix dia que es dugui a terme el sorteig. En cas 
de no ser possible el contacte amb els/les guanyadors/es en el termini d’una (1) 
setmana que compta a partir del primer contacte, per qualsevol motiu o circumstància 
aliena al FC BARCELONA, aquests/es perdran els drets sobre el premi, els quals seran 
atorgats llavors al primer reserva i així successivament. 

 
f) Els/les cinc (5) agraciats/des amb el premi hauran d’acceptar-lo i seguir estrictament les 

instruccions facilitades pel CLUB respecte a la logística de lliurament i recollida del 
citat premi. 

 
 
BASE 7a – PREMIS DE LA PROMOCIÓ. 
 
D’entre tots/es els/les participants que reuneixin les condicions esmentades a les base 4a, en 
resultaran cinc (5) guanyadors/es que obtindran com a premi cadascun/a d’ells/es (i) una (1) 
entrada doble per assistir al partit de futbol que disputarà el FC Barcelona contra la Reial 
Societat, previst per al cap de setmana del 4-5 de febrer del 2012, a l’estadi Camp Nou, 
corresponent a la 22a jornada de la competició de Lliga Espanyola. 
 
En cap cas el premi es podrà bescanviar pel seu valor en metàl·lic. 
 
En cas que els/les guanyadors/es no acceptin el premi per impossibilitat de desplaçament, 
l’esmentat premi es podrà bescanviar per un altre, concretament per una (1) samarreta oficial 
del 1r equip signada per un o diversos jugadors de la plantilla. En el cas que la no acceptació 
estigui basada en altres motius, els/les agraciats/des perdrà/an els drets sobre el premi, i per 
tant, automàticament, resultarà agraciada la persona que ostenti la condició de primer reserva i 
així successivament.  
 
En el moment de lliurament del premi, els/les cinc (5) agraciats/des signaran un document en 
nom i representació d’aquests/es que contindrà l’acceptació del premi i recepció d’aquest amb 
conformitat, declarant no tenir res que reclamar ni exigir al FC BARCELONA. En el cas 
dels/les menors d’edat, ho farà qualsevol dels seus progenitors i/o persona major d’edat que 
tingui assignada la guarda legal d’aquests/es en nom i representació d’aquests.  
 
L’acceptació expressa del premi per part de cada guanyador/a implica: 
 

(i) Cedir els drets d’imatge de les fotos que en el seu cas puguin fer-se, en el moment 
de lliurament, per al seu ús publicitari, així com la participació a la/les possibles 
entrevistes i/o reportatges que se’ls puguin dur a terme.   
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(ii) En el cas dels/les menors d’edat, l’autorització la durà a terme qualsevol dels seus 
progenitors i/o persona major d’edat que tingui assignada la guarda legal dels/de les 
menors en nom i representació d’aquests/es. 

 
(iii) Que el seu nom i número clau aparegui publicat al web oficial del FC 

BARCELONA. 
 
 
BASE 8a - EXCLUSIONS. 
 
No podrà resultar guanyadora cap persona que no compleixi totalment i adequadament els 
requisits de participació descrits a les presents Bases. 
 
 
BASE 9a - DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT DE  NOTARI. 
 
Las bases del present sorteig seran dipositades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris 
de Barcelona. 
 
 
BASE 10a - ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 
 
La participació en el concurs i posterior sorteig esmentat suposa l’acceptació íntegra de les 
presents bases, i el coneixement de la mecànica del sorteig. En cas d’existir divergències sobre 
la promoció 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, als quals se sotmeten 
els/les participants en aquesta promoció renunciant expressament a qualsevol altre fur que els 
pogués correspondre. 
 
 
BASE 11a - DADES ERRÒNIES. 
 
En el supòsit que existeixi error en l’adreça de correu electrònic facilitada pels/per les 
premiats/des, de forma que no sigui possible la comunicació i/o contacte amb aquests/es, el FC 
BARCELONA quedarà exempt de qualsevol responsabilitat.  
 
Així mateix, i de conformitat amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de 
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i normativa de desenvolupament, les 
dades facilitades al correu electrònic de participació s’utilitzaran per dur a terme totes les 
comunicacions relatives al sorteig, i després seran destruïdes. 
 
  
BASE 12a - COMUNICACIONS DE LA PROMOCIÓ. 
 
Les comunicacions de la present promoció i la seva mecànica vindran descrites en els actius de 
comunicació i xarxes socials del FC BARCELONA, tals com (i) el web oficial: 
www.fcbarcelona.cat, (ii) Facebook, (iii) Youtube, (iv) Google+, (v) etc., on, a més es podran 
consultar les presents bases  


