BASES DEL CONCURS:
Celebració 2.000 seguidors a @eencat
1. ÀMBIT
Nacional. Dirigida a tots els participants que a través de la de página https://twitter.com/eencat,
amb els requisits i les limitacions especificades més endavant.
2. VIGÈNCIA DE LA PRESENT ACCIÓ PROMOCIONAL
Es podrà participar en el següent període:
Des del 7/7/2021 a les 12:00h. Fins el dia 14/7/2021 a les 23:59h.
3. FUNCIONAMENT
Els participants hauran de seguir a @eencat, RT el post del concurs i respondre l’enquesta que
proposem.
3.1. CANALS DE PARTICIPACIÓ

Per a la participació en la present acció promocional és condició indispensable:
1) Ser follower de http://www.twitter.com/eencat
2) Accedir a través del teu compte a "twitter".
3) Complir amb la mecànica establerta en el punt 3, així com amb la resta de condicions
estipulades en les bases.
3.2. PREPARACIÓ DE LA PRESENT ACCIÓ PROMOCIONAL

El dia 15 de juliol 2022, es triarà el guanyador aleatòriament mitjançant la web Sortea2
(https://www.sortea2.com/sorteos). Hi ha d’haver almenys 10 participants al concurs, en el cas que
el guanyador no complís amb tots els requisits exigits en les presents bases, no acceptés el premi o
no fos possible contactar amb ell, procediríem a tornar a fer la ronda aleatòria.
EENCAT comunicarà el mateix dia 15 de juliol el nick del guanyador en el perfil de EENCAT a twitter,
contactant amb ell per mitjà de Missatge Directe privat (DM). En aquest Missatge, EENCAT demanarà
una sèrie de dades personals (nom i cognoms, nº de DNI, domicili i telèfon de contacte) que el
guanyador haurà d'enviar a EENCAT per gestionar el lliurament del premi, en un termini no superior
de 1 mes des que EENCAT li va remetre el DM. Si no compleix aquest termini passarà el premi a la
reserva.
Per poder gaudir dels premis oferts en les presents Bases, EENCAT podrà requerir la identitat del
guanyador en el moment del lliurament del premi, que haurà d'acreditar per mitjà de documents
oficials (DNI, NIF o passaport). En cas que no s'acrediti aquesta identitat, el guanyador no podrà
gaudir del premi establerts en el punt 4 de les presents Bases, quedant aquests deserts, i per tant no
podent reclamar a EENCAT ni en últim cas, a cap de les entitats col·laboradores, cap tipus de
compensació econòmica o de qualsevol altra índole relacionada amb els premis o amb la present
acció promocional.

3.3. PROTECCIÓ DE DADES

A l'efecte i en la seva qualitat de participants i / o guanyadors, Al participar en la present acció
promocional atorguen el seu consentiment exprés per a la inclusió i tractament de les dades
sol·licitades en el fitxer de referència.
La participació en la present acció promocional suposa el coneixement i acceptació expressa de les
presents Bases.
4. PREMI
Únic guanyador a sorteig a través de Twitter: 2 ENTRADES PEL CONGRÉS DEL MOBLIE WORLD
CONGRESS BARCELONA 2022.
5. LIMITACIONS
No podran participar en aquesta acció promocional, els menors de 18 anys ni persones no residents
a Espanya.
Els premis són personals i intransferibles, no podent ser canviats per cap altre servei ni cedit pels
guanyadors a terceres persones. Igualment, no es podran bescanviar per diners.
6. DIFUSIÓ DE L’ACCIÓ PROMOCIONAL
Aquesta acció serà difosa a les xarxes socials de Twitter i LinkedIn, a través del perfil d’eencat i
Enterprise Europe Network Spain.
Les Bases estaran a disposició dels participants en el post d'aquesta Xarxa Social.
EENCAT es reserva la possibilitat de modificar o cancel·lar la present acció promocional i les
presents Bases total o parcialment.
7. RENÚNCIA O INCAPACITAT PER GAUDIR DEL PREMI
En el cas que, per qualsevol circumstància, els guanyadors no acceptessin els premis perdran la seva
condició de guanyadors. En aquests casos, s'aplicarà el que estableix el punt 3.2., En referència als
reserves.
8. DRET D'ELIMINACIÓ DE PARTICIPACIONS FRAUDULENTES
EENCAT es reserva el dret d'eliminar en qualsevol moment a qualsevol participant que defraudi
o alteri el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari de la present acció promocional
o no compleixi les presents Bases. EENCAT pretén que tots els participants, participin en igualtat
de condicions en la present acció promocional i amb estricte respecte a les normes de bona fe.
De la mateixa manera, EENCAT es reserva el dret a eliminar qualsevol participant que utilitzi
paraules, termes i / o participacions que estiguin relacionades amb la violència, pornografia,
racisme, xenofòbia, apologia a el terrorisme i en general, que siguin contràries a la llei o als
l'ordre públic.

