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Bases Legals Concurs 
 

Felicita l’FME pels 30 anys! Envia'ns el teu vídeo de 
felicitació 

Objecte i àmbit de la promoció 
 
La Facultat de Matemàtiques i Estadística de la UPC (en endavant FME) i la Biblioteca de la 
Facultat de Matemàtiques i Estadística (en endavant BFME) a través dels seus comptes 
d’Instagram (@fme_upc i @bibliotecafme) realitzaran un concurs anomenat Felicita l’FME 
pels 30 anys! amb l’objectiu de premiar els vídeos més originals i divertits de felicitació dels 30 
anys de l’FME.  
Hi podran participar tots els usuaris d’Instagram, membres de la comunitat universitària de la 
UPC i majors d'edat, que siguin followers de @fme_upc i/o @bibliotecafme. 
 
 
Descripció i mecànica de la promoció 
 
Per a poder participar en la promoció els usuaris interessats hauran de complir amb els següents 
requisits: 
 
1. Seguir com a mínim un dels comptes a Instagram de l’FME i BFME (@fme_upc i 

@bibliotecafme) 
 

2. Publicar un post a l’Instagram amb les següents característiques: 
 

• Un vídeo en format horitzontal, durada màxim 30 segons i en cas de moviment, 
d'esquerra a dreta. Poden ser individual i en grup. 

• Els vídeos poden ser en català, castellà o anglès. 
• S’ha de fer servir el hashtag #30anysFME, i fer menció de (@fme_upc i @bibliotecafme 
• Els interessants només podran participar amb 1 post. 

 
Els 3 vídeos publicats amb més likes seran els guanyadors (1r, 2n, 3r premi); també hi haurà 
accèssits, el número però podrà variar depenent del nombre de participants.  
 
Als guanyadors se'ls demanarà que cedeixin la seva imatge per publicar els resultats del concurs 
en el compte d’Instagram de les biblioteques UPC. Igualment, els posts a l’Instagram relatius al 
concurs enviats pels participants podran ser utilitzats (compartits o comentats) pels comptes 
d’Instagram de l’FME i de les biblioteques UPC. 
 
 
Lloc i dates de la promoció 
 
El present concurs  tindrà validesa en l'àmbit descrit (l’FME, la BFME i la comunitat universitària 
de la UPC) i es podrà participar a partir del moment present fins al 19 de setembre de 2022 del 
(fins les 23:59h). 
 

https://www.instagram.com/bibliotecafme/
https://www.instagram.com/bibliotecafme/
https://www.instagram.com/bibliotecafme/
https://www.instagram.com/bibliotecafme/
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Premi 
 
Els premis seran els següents: 
 

• 1r premi: Val de 100 € 
• 2n premi: Pack FME 30 anys 
• 3r premi: Ampolla 30 anys FME  
• Accèssits: Bosses de lona UPC 

 
El dia 22 de setembre es faran públics els guanyadors i el 30 de setembre, en el decurs de la 
Festa dels 30 anys es lliuraran els premis. L’FME o la BFME, organitzadors d'aquest concurs, es 
posaran en contacte amb els guanyadors a través d'un missatge directe dirigit al compte de 
l’Instagram dels guanyadors per tal de comunicar-los que han obtingut el premi i donar-los les 
indicacions per a recollir-lo. 
 
Cada guanyador haurà de respondre aquest missatge acceptant el premi i confirmant la seva 
recollida; també haurà d’identificar-se amb el seu nom real. 
 
En cas que algun dels guanyadors no contesti en el termini indicat per acceptar el premi, si no 
compleix totes o algunes de les normes d'aquest concurs, o no vol o no pot gaudir del premi, el 
guanyador quedarà descartat. 
 
 
Protecció de dades personals 
 
Els participants autoritzen que les seves dades personals facilitades siguin utilitzades per tal que 
l’FME i la BFME puguin gestionar aquest concurs promocional, per contactar amb els guanyadors 
i lliurar-los el premi. Aquestes dades seran tractades confidencialment i de conformitat amb la 
Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Els participants garanteixen i 
responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal. 
 
 
Normes de control i seguretat 
 
L’FME i la BFME es reserven la facultat d'adoptar totes les mesures que resultin oportunes per 
evitar qualsevol conducta de la que L’FME i la BFME sospiti que tingui per finalitat o efecte 
qualsevol intent d'actuar en frau de la present promoció o en incompliment de les seves normes 
o en perjudici d'altres participants, la primera i immediata conseqüència serà l'exclusió del 
participant i la pèrdua de tot dret al premi que eventualment hagués obtingut. 
 
Està prohibit crear o tenir més d'un perfil d’Instagram. L’FME i la BFME  es reserven el dret 
d'invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte en el còmput aquells perfils que consideri 
sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no 
limitatiu, l'intent de registre de més d'un perfil d'usuari d’Instagram per part d'una persona, 
creació de perfils falsos o usurpació d'identitat. Igualment L’FME i la BFME es reserven el dret 
d'emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre. 
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L’FME i la BFME es reserven el dret d’excloure del concurs/sorteig qualsevol resposta enviada 
pels usuaris quan ho consideri oportú. 
 
L’FME i  la BFME es reserven el dret a excloure participacions que continguin elements 
pornogràfics, explícitament sexuals o qualsevol altre tipus de contingut ofensiu. 
 
 
Limitació de responsabilitat 
 
L’FME i la BFME no són responsables de les interrupcions o fallades a Internet, a l’Instagram, a 
la pàgina web del concurs https://bibliotecnica.upc.edu/brgf/actualitat/happy-pi-day, la xarxa 
per cable, les xarxes de comunicacions electròniques, fallades de programari o maquinari ni pels 
possibles errors en la introducció i/o el processament de respostes, lliuraments o dades 
personals. En cas de produir-se problemes o incidències d'aquest tipus, L’FME i la BFME faran 
tot el que estigui al seu abast per corregir-los el més aviat possible, però no pot assumir cap 
responsabilitat al respecte. 
 
L’FME i la BFME exclouen qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa 
que, tot i les mesures de seguretat adoptades, puguin sorgir de la utilització indeguda dels 
serveis i dels continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de manera exclusiva, 
pels danys i perjudicis que puguin sorgir de la suplantació de la personalitat d'un tercer 
efectuada per un usuari. 
 
Altres normes de la promoció 
 
La simple participació en aquest concurs (tant les persones propietàries dels comptes 
d’Instagram com les persones col·laboradores dels vídeos) implica l'acceptació d'aquestes bases 
en la seva totalitat i el criteri interpretatiu de L’FME i la BFME, pel que fa a la resolució de 
qualsevol qüestió derivada d'aquest concurs, de manera que la manifestació, en el sentit de no 
acceptació de les mateixes, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència de la 
mateixa, L’FME i la BFME quedaran alliberades de l'acompliment de qualsevol obligació contreta 
amb el participant. 
 
L’FME i la BFME es reserven el dret a introduir canvis en la mecànica o funcionament d'aquesta 
promoció en qualsevol moment i/o finalitzar-la de forma anticipada si fos necessari per una 
causa justa, sense que d'això pugui derivar-se cap responsabilitat. No obstant això, aquests 
canvis es comunicaran degudament a través de l’Instagram i de la pàgina web del concurs  
https://fme.upc.edu/ca/noticies/felicita-l2019fme-pels-30-anys-envians-el-teu-video-
de-felicitacio 
 
En participar en aquesta promoció reconeixes i acceptes que els drets de propietat intel·lectual 
sobre els materials d'aquesta promoció corresponen a L’FME i la BFME. La reproducció, 
distribució o transformació no autoritzada de qualsevol material publicitari o promocional 
constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular. 

https://fme.upc.edu/ca/noticies/felicita-l2019fme-pels-30-anys-envians-el-teu-video-de-felicitacio
https://fme.upc.edu/ca/noticies/felicita-l2019fme-pels-30-anys-envians-el-teu-video-de-felicitacio
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