BASES LEGALS DE LA TRAVESSA DEL BCNOPENBS 2019

VIGÈNCIA
La promoció s’estendrà del 13 de març al 21 d’abril (23:59 h) de 2019.
REQUISITS PER PARTICIPAR EN LA PROMOCIÓ
Podran participar en la promoció les persones físiques majors de 14 anys que hagin
acceptat les presents bases i cadascun dels seus termes i condicions.
Les persones, pel simple fet de participar en la present promoció, accepten les seves
bases.
MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ
Per participar en la present promoció, és necessari observar el següent:
● El llistat dels jugadors que apareixen en la Quiniela es composa únicament dels 36 jugadors
confirmats en la presentació del torneig del dia (12/03/2019), entre els quals no s’inclouen
aquells que puguin accedir a través de Fase Previa, com a Alternate o Lucky Losers, els Wild
Cards i els Special Exempts.
● Els usuaris hauran d’escollir, d’entre una selecció, els jugadors que creuen que
disputaran els quarts de final de la 67o edició del torneig.
● La promoció es realitza mitjançant una plataforma externa; easypromosaap.com
● Una vegada finalitzat el termini de participació i disputada la ronda de vuitens de
final, es realitzarà el sorteig del guanyador entre tots els encertants de la
travessa.

● Solament s’admetrà una oportunitat perpersona, tret que algun dels jugadors
seleccionats cancel·la la seva participació prèviament a l’inici del torneig.
● Resulta contrari a la bona fe i a les presents bases legals i principis d’aquesta
promoció el que una mateixa persona física s’identifiqui a la pàgina web amb
més d’un usuari i amb comptes de correus diferents per poder participar. Si això
ocorregués el seu registre seria invalidat i la seva participació no serà tinguda en
compte.
● La promoció s’efectuarà sota la modalitat de travessa, sobre la base dels criteris a dalt
destacats.
PREMI
La persona guanyadora obtindrà el següent premi:
• 1 entrada VIP doble per les semifinals del Barcelona Open Banc Sabadell - 67o Trofeu
Conde de Godó. 27 d'abril del 2019
Normes específiques:
El premi és personal i intransferible, per la qual cosa en cap cas podrà ser objecte de
canvi, alteració, cessió a tercers o compensació en metàl·lic.
L'esport del tennis és molt sensible a les condicions meteorològiques tals com la pluja o el vent.
En cas de pluja és el jutge àrbitre qui decideix si el partit s'inicia, contínua o se suspèn. La
prioritat dels tornejos ATP és la disputa i finalització dels partits, és per això que en cas de
necessitat es pot alterar l'ordre i horari dels mateixos, per facilitar que la jornada finalitzi. En cas
que algun partit no es pogués completar o no s'arribés a iniciar durant la jornada prevista, es
traslladaria a la següent jornada, no sent vàlides les entrades del dia original.

PREMIATS: COMUNICACIÓ
La persona amb major nombre de punts (1 punt per jugador encertat), serà la
guanyadora de la promoció. En cas d'haver-hi un empat entre diversos participants es
decidirà mitjançant un sorteig entre aquests. En primer lloc, comunicarem a la persona
guanyadora a través de les xarxes socials del Torneig. Seguidament, ens comunicarem amb ell
de forma privada via e-mail o Facebook.
Si passades les 16:00 de l'endemà des de la comunicació del premi no s'obtingués
resposta, el premi passarà al guanyador reserva, a qui se li notificarà en idèntics
termes. I així successivament, podent arribar a declarar-se el premi desert.
LLIURAMENT DE PREMIS
El lliurament de les entrades es realitzarà en les instal·lacions del Torneig (Real Club
de Tennis Barcelona), en l'accés Village del mateix, el mateix dia del partit entre les 11
i les 15 hores.
RESPONSABILITATS
L'Organització no es responsabilitza de les possibles incidències imputables a tercers
(o proveïdors d'accés Internet) que puguin afectar al desenvolupament de la present
promoció i el conseqüent lliurament dels premis.
Facebook no es fa responsable en cap cas de cap tipus de conflicte que pugui arribar
a causar la promoció als usuaris.
Aquesta promoció no està patrocinada, avalada ni administrada per Facebook, ni està
associada de cap manera a Facebook.

POLÍTICA DE PRIVACITAT
A més, la persona guanyadora autoritza expressament al fet que:
• Si escau, es fotografii el lliurament del premi i la seva posterior difusió en qualsevol
mitjà de comunicació, inclòs Internet, sense limitació geogràfica ni temporal.
• Es publiquin les seves dades (nom, cognoms i imatge) en els mateixos mitjans en els
quals es publiqui la informació, amb finalitats publicitàries o comercials, sense que
aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o benefici algun amb excepció del
premi guanyat.
CONTACTE I RECLAMACIONS
Per a qualsevol dubte o reclamació pot contactar amb l'empresa organitzadora de la
promoció via al següent e-mail: promocion.torneo@img.com

