
BASES DEL CONCURS 
“EL SOMNI D’UNA NIT D’ESTIU” 

 
 
BASE 1a. OBJECTE 
 
Aquest concurs (d’ara endavant, “el concurs”) està organitzat i gestionat per Ediciones 
El País, SL (d’ara endavant, “El País”) a fi d’incentivar la participació dels lectors del 
diari El País en la pàgina web http://elpais.cat (d’ara endavant, “la pàgina web”). 
 
BASE 2a. REQUISITS PER PARTICIPAR-HI 
 
Pot participar en el concurs qualsevol persona física, més gran de 18 anys, amb 
residència legal a Espanya. La participació serà gratuïta i es materialitzarà mitjançant 
l’enviament d’un missatge electrònic a l’adreça electrònica elpaiscat@elpais.es, amb la 
resposta a la pregunta: “Quin somni vols fer realitat el 2015?”, en compliment del que 
disposen aquestes bases.  
 
No poden participar en el concurs les persones que estiguin vinculades mitjançant un 
contracte de treball a El País, Prisa Digital, SL o altres empreses del Grupo Prisa, ni 
els seus familiars fins al primer grau.  
 
BASE 3a. PROCEDIMENT  
 
El termini per participar en el concurs començarà el dimarts 30 de desembre de 2014 
a les 12.00 hores (hora espanyola) i acabarà el dimarts 13 de gener de 2015 a les 
12.00 hores (hora espanyola). 
 
No es tindran en compte les participacions que es facin anteriorment o posteriorment a 
les dates que s’han assenyalat abans, encara que l’adreça electrònica indicada per 
materialitzar la participació estigués disponible. 
 
Per participar en el concurs, el participant ha d’acceptar aquestes bases legals i enviar 
un missatge electrònic a l’adreça electrònica elpaiscat@elpais.es, amb la resposta a la 
pregunta: “Quin somni vols fer realitat el 2015?”.  
 
Cada participant hi pot participar una (1) única vegada. 
 
Una vegada hagi finalitzat el termini per participar en el concurs, i a partir del dimecres 
14 de gener de 2015, un jurat designat per El País seleccionarà deu (10) guanyadors 
entre tots els participants i deu (10) participants més en concepte de lloc de reserva. 
 
La selecció esmentada es farà en funció dels criteris següents:  
 

- Originalitat en la resposta: cinquanta per cent (50%)  
- Enginy en la resposta: vint-i-cinc per cent (25%) 
- Creativitat en la resposta: vint-i-cinc per cent (25%) 

 
La selecció dels guanyadors i dels llocs de reserva es durà a terme en dependències 
d’El País i pel jurat esmentat, segons el criteri d’aquest, cosa que el participant accepta 
de manera expressa.  
 
Les decisions esmentades que prengui el jurat són finals i no estan subjectes a 
discussió o reclamació. 
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BASE 4a. PREMI 
 
En virtut del que s’ha exposat anteriorment, hi haurà deu (10) guanyadors del concurs, 
que tindrà com a premi, per a cadascun, dues (2) entrades (per a cadascun dels 
guanyadors més un (1) acompanyant) per assistir a la funció d’El somni d’una nit 
d’estiu que tindrà lloc al Teatre Nacional de Catalunya el 18 de gener de 2015, a 
les 20.00 hores (hora espanyola).  
 
El País passarà la llista de guanyadors al Teatre Nacional de Catalunya (nom i DNI) 
perquè aquests puguin accedir a l’espectacle el dia de la funció.  
 
Els guanyadors no podran canviar, modificar o substituir el premi, que serà personal i 
intransferible i no es podrà canviar pel seu valor econòmic en diners.  
 
El País comunicarà el resultat als guanyadors del concurs un cop el jurat anteriorment 
esmentat els hagi escollit, a partir del dimecres 14 de gener de 2015, a l’adreça 
electrònica facilitada per cada guanyador en el moment de la participació. Si l’adreça 
electrònica no fos vàlida, aquesta persona quedarà automàticament exclosa com a 
guanyadora, i es passarà automàticament a un dels llocs de reserva en l’ordre de 
preferència establert. Si s’esgoten els llocs de reserva, el concurs es declararà desert. 
 
Cada guanyador, una vegada contactat, haurà de contestar el missatge electrònic 
rebut, acceptar el premi i facilitar les dades personals que se li sol·licitin (a l’efecte de 
confirmar-les). Si El País no rebés el missatge electrònic esmentat abans de dos (2) 
dies hàbils, a comptar des que El País enviï el missatge electrònic esmentat, es 
considerarà que el guanyador renuncia al premi i aquest s’assignarà automàticament a 
un dels llocs de reserva en l’ordre de preferència establert. Si s’esgoten els llocs de 
reserva, el concurs es declararà desert. 
 
El País no es responsabilitza de les cancel·lacions o modificacions que pugui tenir 
l’espectacle.  

El País no assumeix cap responsabilitat en relació amb el premi no gaudit per no 
acudir a l’hora i el dia de l’espectacle, per no acreditar-se, o per qualsevol altra 
circumstància.  

El País tampoc no assumeix cap responsabilitat en relació amb qualsevol altra 
circumstància o incidència que tingui lloc al teatre durant el gaudi del premi.  

El nom dels guanyadors i el dels de la llista dels llocs de reserva es podrà publicar en 
els mitjans impresos i digitals d’El País i/o els seus suplements. Per això, amb 
l’acceptació d’aquestes bases, el participant cedeix a El País els drets d’imatge 
necessaris a l’efecte de possibilitar la publicació del nom dels guanyadors i dels de la 
llista dels llocs de reserva, en els mitjans esmentats i en relació amb el concurs. 

El País es reserva el dret de substituir el premi esmentat en aquesta base 4a per un 
altre de característiques similars, sense obligació de cap indemnització a tercers. 

El País es reserva la facultat de modificar i/o cancel·lar aquestes bases en qualsevol 
moment, sense obligació de cap indemnització a tercers, per causes sobrevingudes 
que així ho justifiquin.  
 
BASE 5a. GARANTIES DEL PARTICIPANT. ACCEPTACIÓ DE LES BASES  
 



El participant declara, assegura i confirma a El País: 
 

1. Que és més gran de 18 anys. 
2. Que les seves dades identificatives són certes, exactes i verificables.  
3. Que és l’autor del text amb què participa en el concurs, que es tracta d’una 

obra original i inèdita i que no infringeix drets de tercers, siguin de la naturalesa 
que siguin. 

 

Referent a això, tingueu en compte que amb la participació en el concurs, i per tant, 
amb l’acceptació d’aquestes bases, cediu a El País els drets de propietat intel·lectual 
de reproducció i de comunicació pública en la modalitat de posada a disposició del 
públic perquè, en cas que resulteu un dels guanyadors del concurs, El País pugui 
posar a disposició del públic en els seus mitjans (digitals o en paper), cosa que inclou 
també el dret de distribució, el text amb què participeu.  
 
El participant accepta expressament complir totes i cada una de les bases d’aquest 
concurs, bases que cada participant pot consultar a tota hora. L’incompliment d’alguna 
de les bases donarà lloc a l’exclusió del participant d’aquest concurs.  
 
S’entén que el participant, en participar en aquest concurs, n’accepta les bases així 
com la clàusula de privacitat el contingut de la qual s’inclou a continuació. 
 
BASE 6a. CLÀUSULA DE PRIVACITAT 
 
Les dades personals que ens facilitin els participants s’incorporaran a un fitxer 
responsabilitat d’Ediciones El País, SL, amb domicili a Madrid (28037), carrer Miguel 
Yuste, 40 (El País), amb la finalitat de gestionar la seva participació en el concurs 
d’acord amb el que s’indica en aquestes bases.  
 
El participant consent expressament que, en cas que resulti guanyador o que estigui 
en la llista dels llocs de reserva, les seves dades personals es puguin publicar en tots 
els mitjans del Grupo Prisa, tan editorials com digitals, i especialment en els comptes 
de Facebook i Twitter d’El País amb la finalitat de promocionar el concurs i garantir-ne 
la transparència.  
 
En cas que resulteu un dels guanyadors, les vostres dades personals es comunicaran 
a l’entitat gestora del Teatre Nacional de Catalunya per poder gestionar el vostre accés 
a les instal·lacions. 
 
En tot cas, els participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i 
oposició dirigint-se per correu electrònic a atencionclientes@elpais.com o per correu 
ordinari a Ediciones El País, SL o Promotora de Informaciones, SA, a les adreces 
respectives que s’indiquen més amunt, aportant una fotocòpia del DNI o document 
equivalent, i identificant-se com a participant en aquest concurs. 
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