BASES DEL CONCURS DE DIBUIX INFANTIL 2017 DE BANC SABADELL
“PER A QUÈ SERVEIXEN ELS DINERS?”

1. OBJECTE DEL CONCURS
Banco de Sabadell, S.A. (a partir d’ara, el Banc) convoca un concurs per triar els millors
dibuixos infantils fets per menors de fins a 13 anys d’edat, és a dir, aquells que no hagin
fet els 14 anys en la data de finalització del concurs. Aquest concurs es desenvolupa en
el marc de la campanya denominada “Per a què serveixen els diners?”, una iniciativa a
través de la qual s’anima nens i adults a reflexionar sobre els diners, l’estalvi i la
solidaritat.

2. PARTICIPANTS
Poden participar en el concurs totes aquelles persones físiques, majors d’edat, residents
a Espanya, siguin o no clients del Banc (a partir d’ara, els Participants) que, a partir del
dia 16 d’octubre de 2017 a les 9.00 hores i abans del dia 15 de gener de 2018 a les
14.00 hores, entreguin en qualsevol oficina de Banc Sabadell un dibuix l’autor del qual
sigui:
- un familiar
- que tingui com a màxim 13 anys d’edat en la data de finalització del concurs
- resident a Espanya
S’estableixen tres categories d’edat dels autors: 0-5 anys, 6-9 anys, 10-13 anys. La
participació en el concurs no implica per als Participants el dret a rebre cap
compensació de cap tipus.
No poden participar en aquest concurs els dibuixos de familiars d’empleats del grup
Banc Sabadell, filials o participades amb una relació de parentesc de fins a tercer grau.

3. PREMIS
3.1. Els premis del concurs, per a cada categoria d’edat, respectivament, consisteixen
en:
- Primer premi: una bicicleta Orbea
- Segon premi: una càmera d’acció HP
- Tercer premi: un starter pack d’Ozobot Bit
3.2. A més a més, tots els dibuixos rebuts participaran en el sorteig d’un viatge a
Disneyland París per a 4 persones (veure apartat número 9).
3.3. Els Participants que vulguin poden publicar en el web
www.peraqueserveixenelsdiners.com, propietat de Banco de Sabadell, S.A., el seu dibuix
per participar també dins de l’opció “Els 50 dibuixos més votats” durant el període de

duració del concurs. L’apartat “Els 50 dibuixos més votats” engloba tant els dibuixos de
clients i no clients com els de familiars d’empleats del grup Banc Sabadell. Els
guanyadors d’aquest rànquing rebran un rellotge digital de silicona. Aquesta participació
no és vinculant a la de la resta del concurs. Per participar en la resta de premis cal
entregar la làmina en una oficina de Banc Sabadell.
El Banc es reserva el dret de revisar aquestes publicacions en el web i eliminar les que
consideri no oportunes pel missatge que se’n deriva o per la imatge que s’hi exposa.

4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Tots els Participants poden accedir a la informació del concurs de dibuix a través de la
pàgina web www.peraqueserveixenelsdiners.com i han de seguir les instruccions que
s’hi faciliten. Així mateix, els clients que rebin un mailing amb una làmina de
participació la poden utilitzar i entregar en qualsevol oficina del grup Banc Sabadell.
Només es pot presentar un dibuix per menor.
Per a la participació en el concurs cal que els Participants facilitin una adreça de correu
electrònic i un número de telèfon. El Banc pot notificar als Participants qualsevol
comunicació relativa al concurs a través del correu electrònic i/o el telèfon facilitats pel
participant.
L’organització no atendrà trucades telefòniques ni respondrà consultes orals o escrites
que no tinguin relació amb el concurs i caldrà esperar, en tot cas, a la publicació de la
decisió del jurat i el resultat del sorteig a través de correu electrònic o per via telefònica.
El Banc no es responsabilitza de la incapacitat d’acabar el procés de participació a
causa de qualsevol problema relacionat amb el software, el hardware, la telefonia, el
mòdem o les disfuncions d’Internet, problemes o altres errors, inclosa la indisponibilitat
de l’adreça web del concurs a causa de disfuncions, problemes o errors de qualsevol
tipus.

5. CONDICIONS TÈCNIQUES DELS DIBUIXOS
Els dibuixos s’han de fer sobre una làmina preimpresa mida DIN A4 que es rebrà
mitjançant un mailing (veure apartat número 4) i que també es pot imprimir des de la
pàgina web habilitada per al concurs: www.peraqueserveixenelsdiners.com. Es pot
utilitzar qualsevol tipus de paper en la impressió i qualsevol tipus de tècnica en el dibuix.
El dibuix ha de reflectir el motiu del concurs, “Per a què serveixen els diners?”, i no pot
ser copiat.

6. PERÍODE DEL CONCURS
El concurs s’inicia el 16 d’octubre de 2017 a les 9.00 hores i finalitza el 15 de gener de
2018 a les 14.00 hores, hora peninsular. Els dibuixos rebuts abans o després d’aquest
període no poden concursar. El sorteig del viatge a Disneyland París tindrà lloc davant de
notari el dia 15 de febrer de 2018 i les votacions del concurs de dibuix es faran entre el
15 i el 28 de febrer de 2018 (segons la disponibilitat del jurat).

7. GUANYADORS
7.1. Un jurat triarà el primer, el segon i el tercer dibuix premiats del concurs per
categoria d’edat, per a la qual cosa es basarà en la imaginació, la creativitat,
l’originalitat i el valor artístic, així com sis suplents per cada categoria d’edat, en ordre
successiu i excloent, per al cas que algun dels guanyadors no accepti el premi. La
selecció dels guanyadors serà a discreció absoluta del jurat i la seva decisió serà
definitiva i inapel·lable.
7.2. El guanyador del viatge a Disneyland París serà el que resulti del sorteig que es farà
davant de notari sobre tots els dibuixos rebuts. També es nomenaran mitjançant un
sorteig dos suplents, en ordre successiu i excloent, per al cas que el guanyador no
accepti el premi.
7.3. Durant el mes següent a la finalització del període del concurs, el Banc comunicarà
als guanyadors el premi obtingut a través del correu electrònic facilitat pel participant,
així com la manera de retirar-lo i la resta de circumstàncies relatives al seu gaudi, i
aquests hauran d’acreditar la seva identitat, la del/de la nen/a autor/a del dibuix i
l’edat d’aquest/a, així com la seva relació familiar, i el compliment de la resta de
condicions d’aquest concurs; tot això, amb els documents que el Banc consideri
pertinents.
La llista amb els noms i els cognoms dels guanyadors i dels autors dels dibuixos, així
com una còpia dels dibuixos, es pot publicar a www.peraqueserveixenelsdiners.com, en
la intranet corporativa i en qualsevol altre mitjà que consideri oportú el Banc, per a la
qual cosa el participant dóna la seva conformitat. En aquest sentit, autoritza el Banc o
qualsevol de les societats del grup Banc Sabadell, filials o participades, per utilitzar el
nom del/de la nen/a menor autor/a del dibuix, així com el seu propi, i el dibuix
guanyador per a qualsevol publicitat o comunicació relacionada amb el concurs, sense
cap limitació ni contraprestació.
El Banc es reserva el dret a excloure dibuixos del concurs si detecta irregularitats.

8. COMPOSICIÓ DEL JURAT
Els membres del jurat, mínim de 5 persones i màxim de 10, seran designats pel Banc.

9. CONSIDERACIONS SOBRE ELS PREMIS
Els premis s’entregaran en l’oficina del Banc en què el participant hagi dipositat el
dibuix o en aquella que per proximitat al seu domicili li resulti més còmoda. Serà
imprescindible l’acceptació escrita del premi. Els guanyadors tenen dret a renunciar al
premi guanyat, però no poden, en cap cas, bescanviar-lo per un altre de diferent ni pel
seu import en metàl·lic.

En cas que per qualsevol circumstància, abans de l’últim dia del mes següent a la
finalització del període del concurs o del dia del sorteig, respectivament, el Banc no
pugui contactar amb el partícip guanyador o aquest no acrediti el compliment de les
condicions del concurs, no accepti el premi o hi renunciï, el Banc procedirà a assignar-lo
al suplent en reserva que correspongui. En cas que la resta de suplents en reserva, al
seu torn, no acceptin el premi o hi renunciïn, aquest es declararà desert.
El dret de reclamar el premi caduca si en el termini de 30 dies a partir de la notificació
del premi el guanyador no el reclama i/o no l’accepta per escrit.
El viatge a Disneyland París s’ha de fer en les condicions i en el període de dates
establerts pel Banc. Poden viatjar el menor, autor del dibuix guanyador del sorteig, i fins
a dos adults acompanyants que, sense ser necessàriament clients de les empreses del
grup Banc Sabadell, filials o participades, mantinguin una relació de parentesc de fins a
tercer grau amb el menor, a més d’un germà d’aquest. El viatge inclou el vol a París en
classe turista des de Madrid o Barcelona, les taxes d’aeroport, els trasllats a l’hotel,
tres nits en un hotel de Disneyland París en règim d’allotjament i esmorzar i entrades per
a 4 dies al parc, a més de l’assegurança de viatge bàsica.
El viatge està subjecte a la disponibilitat de dates de l’agència de viatges (en queden
exclosos els festius nacionals i els ponts) i se n’ha de gaudir, en tot cas, abans del 30
de juny de 2018.
Si per qualsevol circumstància el guanyador no pot fer el viatge, no té dret a cap
indemnització.
Tant el guanyador com els seus acompanyants es comprometen en temps i forma a
aportar la documentació i la informació que els sigui requerida a l’efecte de poder fer
efectiu el premi, i el Banc no té cap responsabilitat addicional a l’entrega de les
corresponents entrades als parcs.
Cada participant pot guanyar únicament un dels premis. El Banc es reserva el dret
d’excloure de l’acció qualsevol participant que actuï de manera contrària a aquestes
bases o porti a terme qualsevol acció tendent a alterar els resultats de l’acció o el seu
desenvolupament normal.
De conformitat amb la normativa de l’impost sobre la renda de les persones físiques, els
rendiments derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques en què se
cedeixi el dret a la seva explotació tenen la consideració de rendiments del treball i
estan subjectes a tributació en l’IRPF. Així mateix, els premis concedits per la
participació en jocs, concursos, rifes o combinacions aleatòries, estiguin o no vinculats
a l’oferta, la promoció o la venda de determinats béns, productes o serveis, estan
subjectes a una retenció o un ingrés a compte sempre que la base de retenció del premi
sigui superior a 300 euros. El Banc ingressarà en la hisenda pública les quantitats
retingudes en nom del guanyador. Així mateix, també s’obliga al compliment de les
obligacions d’informació a l’Agència Tributària i als guanyadors derivades de la
concessió del premi. Aquesta retenció o ingrés a compte va a càrrec del banc i, per tant,
constitueix més valor del premi. En conseqüència, els premis obtinguts en aquesta
promoció queden subjectes a les obligacions fiscals pertinents que corresponguin per
part dels guanyadors, els quals eximeixen el Banc de qualsevol responsabilitat.

10. DRETS SOBRE ELS DIBUIXOS I EL RÈGIM DE PROTECCIÓ DE DADES
La participació en el concurs comporta la cessió, per part de cada participant i de l’autor
del dibuix, a favor del Banc, de manera perpètua i irrevocable, dels drets de reproducció,
utilització, distribució, comunicació pública, transformació, modificació i conservació
sobre els dibuixos i les dades personals del participant i de l’autor, que poden aparèixer
en les comunicacions i/o en les pàgines web del banc i en el web d’aquest concurs,
www.peraqueserveixenelsdiners.com, així com en qualsevol altra acció que el Banc
consideri portar a terme en el present o en el futur.
El Banc no es fa responsable de les pèrdues o les deterioracions que puguin patir els
dibuixos, els quals són de la seva propietat a partir del mateix moment de la seva
recepció.
El contingut dels dibuixos és responsabilitat única i exclusiva del participant, qui es fa
responsable que els dibuixos del menor no infringeixin drets de tercers ni vulnerin
qualsevol normativa aplicable, assumeix ser responsable directe dels danys i els
perjudicis que es puguin derivar de les reclamacions de tercers per infracció dels seus
drets, de conformitat amb la normativa en vigor, i exonera el Banc i les empreses del
grup Banc Sabadell, filials o participades, de qualsevol responsabilitat, reclamació o
indemnització.
D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades personals facilitades, mitjançant la làmina de participació o
el formulari en el web del concurs, pels participants, necessàries per al
desenvolupament i el control del sorteig i les accions que se’n derivin, s’incorporaran a
aquest efecte en els fitxers responsabilitat del banc.
Per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació amb
les dades personals incloses en els fitxers esmentats, es poden adreçar per escrit a la
unitat Drets LOPD del responsable d’aquestes, que és Banco de Sabadell, S.A., a través
del seu domicili a Alacant (03007), Avinguda Óscar Esplá nº37 o a través de qualsevol
de les oficines obertes al públic.
El participant garanteix la veracitat de les dades que facilita i es compromet a
comunicar puntualment qualsevol variació sobre aquestes. El Banc pot notificar als
Participants la recepció i la publicació dels dibuixos, o qualsevol altra comunicació
relativa al concurs, a través del correu electrònic facilitat pel participant.

11. MODIFICACIÓ DE LES BASES
El Banc es reserva el dret a determinar i modificar segons la seva conveniència les dates
del període del concurs o del sorteig, a cancel·lar el concurs i a excloure’n aquells
dibuixos o persones que estimi que no reuneixen els requisits exigits o que consideri que
han actuat de mala fe. Així mateix, el Banc es reserva el dret de modificar les bases
d’aquest concurs durant el seu desenvolupament o els premis per uns altres d’un valor
equivalent.

12. RESOLUCIÓ DE DISPUTES
Les bases d’aquest concurs es regeixen per les lleis de l’Estat espanyol. El Banc i els
Participants en aquest se sotmeten al fur dels jutjats i els tribunals espanyols, amb
renúncia expressa a qualsevol altre fur, per a qualsevol controvèrsia que se’n pugui
derivar.

13. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
L’enviament dels dibuixos al banc suposa l’acceptació prèvia d’aquestes bases per part
dels Participants.

14. PROTOCOL·LITZACIÓ
Les bases d’aquest concurs es troben dipositades i protocol·litzades davant del notari de
l’Il·lustre Col·legi de Catalunya Javier Micó Giner, amb despatx al carrer Narcís Giralt,
núm. 57, Sabadell, així com en l’Arxiu Electrònic de Bases de Concursos (ABACO),
servei d’interès general ofert pel Col·legi General del Notariat i publicat a
www.notariado.org/ABACO, i es troben a disposició de qualsevol persona que les vulgui
consultar.

