
BASES LEGALS
Concurs “EquipViesVerdes” - Trailwalker 2017 

El  Consorci  de  les  Vies  Verdes  de Girona  col·labora  amb l'organització  de la  cursa  solidària

Trailwalker a Girona, promoguda per Oxfam Intermón, des de l'edició de 2012 a les vies verdes de

Girona.

 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona, mitjançant les bases que seguidament es descriuen,

organitza i  estableix les normes reguladores del concurs  #EquipViesVerdes a través de la xarxa

social Instagram, i amb difusió arreu de les seves xarxes socials:

1. OBJECTE

- El concurs #EquipViesVerdes es desenvolupa a fi facilitar la inscripció de 1 equip a la cursa

solidària  Trailwalker Girona 2017,  de promoure les accions dels equips inscrits o amb voluntat

d'inscriure's, i augmentar la difusió de l'esdeveniment a les xarxes socials, utilitzant la plataforma

Instagram/viesverdesgi.

- El període de participació s’emmarca entre el dimecres 8 de febrer de 2017 i el dimecres 8 de

març de 2017. 

2. PREMI

1  premi  dotat  amb  1.500  euros en  concepte  de  patrocini  pel  guanyador  del  concurs,  que

s’ingressaran directament al compte de l’equip a la cursa Oxfam Trailwalker Girona, com a donació. 

3.  METODOLOGIA DEL CONCURS

- Podran participar al concurs tots els equips que vulguin ser a la cursa Trailwalker Girona 2017

(ja inscrits o encara no inscrits).

- Per poder optar a guanyar el premi, l’equip haurà de tenir compte a Instagram, ser seguidor del

compte  d'Instagram  de  les  vies  verdes  de  Girona,  i  publicar  una  fotografia  dels  seus

entrenaments a vies verdes o participació en una edició anterior de la cursa a les vies verdes

de Girona. 



- A la fotografia hi ha de constar:

• Nom de l’equip

• l'etiqueta #EquipViesVerdes (obligatòria) i #OITW (opcional)

• la menció al compte @viesverdesgi

- Els equips participants podran compartir la publicació de la seva fotografia als seus comptes

diversos a les xarxes socials, i als de les Vies Verdes de Girona i Pirinexus (Facebook, Twitter i

Instagram), per guanyar més visibilitat i més vots / likes

- Entre les 3 fotografies amb més vots, es farà el sorteig de l'equip guanyador a través de l’eina

www.random.org.  

- La cerca de fotografies per al concurs es farà a partir de l'etiqueta #EquipViesVerdes, pel que si

les fotos només porten les etiquetes de la cursa no entraran en el sorteig final

- El dia 9 de març es publicarà la fotografia guanyadora i l'equip al que pertany.

- A  partir  del  dia  9  de  març,  es  contactarà  l'equip  guanyador  i  es  publicarà  la  fotografia

guanyadora als perfils socials de Vies Verdes de Girona. 

- El Consorci facilitarà el logotip de Vies Verdes a l'equip guanyador, per tal que s'estampi a les

seves  samarretes  de la  cursa.  En  cas  que això  no sigui  possible,  es  trobarà  una forma

consensuada de fer visible que aquell és l'equip Vies Verdes. 

- El Consorci realitzarà un seguiment especial de l'equip ViesVerdes durant el temps que falti per

la cursa i en el transcurs d’aquesta. 

GUANYADORS

- En un termini màxim de 5 dies, l'equip guanyador haurà de posar‐se en contacte amb el Consorci,

per tal que es pugui organitzar l’estampació de les samarretes i fer efectiu l'ingrés del premi.   

- El premi no es podrà canviar o substituir a petició del guanyador. Si per alguna causa no us és

possible aprofitar el premi, s’entendrà que hi renuncieu i el Consorci de les Vies Verdes de Girona

no us haurà de compensar.

- El Consorci es reserva el dret de seleccionar nous guanyadors en cas que l'equip seleccionat no

contacti amb l’organització en el termini màxim indicat, o resulti impossible establir contacte amb ells,

així com en cas de renúncia o d’incompliment de les bases per part d’algun dels equips premiats.

- L'equip guanyador haurà d'estar degudament inscrit a la web www.OxfamIntermon.org/trailwalker, o

inscriure's-hi dins de termini, i haver pagat prèviament el cost de la inscripció (200€), així com fer

constar tots els membres de l'equip (4 marxadors i 2 persones de suport) abans del 24 de març.

L'equip  guanyador  està  subjecte  al  Reglament  de  la  cursa

http://trailwalker.oxfamintermon.org/ca/reglament

http://www.OxfamIntermon.org/trailwalker
http://trailwalker.oxfamintermon.org/ca/reglament


POLITICA DE PRIVACITAT

-  Les  fotografies  publicades,  amb  l’etiqueta  #EquipViesVerdes,  seran  visibles  i/o  podran  ésser

esmentades a tots els canals socials del Consorci de les Vies Verdes de Girona, així com també

poden ser referenciades als canals socials de la Diputació de Girona i Oxfam Intermón, a fi de fer

difusió d’aquests concurs i dels seus guanyadors.

- Els noms dels guanyadors podran fer-se públics als comptes de Facebook, Instagram i Twitter del

Consorci de les Vies Verdes de Girona i de la Diputació de Girona, així com també en els seus

respectius webs.

- Els resultats i desenvolupament de la cursa de l'equip Vies Verdes tindran seguiment i mencions

especials en les comunicacions del Consorci tant en les seves xarxes socials com en els diferents

canals de comunicació (notes de premsa, butlletí de notícies, comunicats, etc.)

ALTRES

- L’organització es reserva el dret de no tenir en compte la participació d’un equip en el cas que

existeixin clars indicis de trampes o usos impropis en relació al concurs.

- L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema en línia informàtic,

servidor proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui

produir‐se.

- Davant de possibles dubtes en la interpretació de les bases, conflicte o circumstància no prevista,

prevaldrà el criteri del Consorci de les Vies Verdes. 

- La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases, i del criteri de Vies Verdes pel

que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors.

- El Consorci de les Vies Verdes de Girona no es fa responsable de qualsevol dels danys que

puguin aparèixer com a conseqüència del gaudiment del corresponent premi.  

Girona, 6 de febrer de 2017 

  


