
BASES DE LA PROMOCIÓ 
 
 
1. - Organitzador 
 
 
Mobile Solutions Consultoria Group, S.L. (d'ara endavant Msolutions) té previst 
dur a terme un concurs entre els usuaris del web de l’SPORT i el web del Futbol 
Club Barcelona que es desenvoluparà de conformitat amb l'establert a les 
presents bases. La promoció es denominarà "PRÈVIA" i es desenvoluparà a tot 
el territori nacional. 
 
 
2. - Vigència 
 
 
La promoció es durà a terme del 22 de setembre al 1d’octubre inclòs. 
El període esmentat s’anomenarà, d'ara endavant, ‘període promocional’. 
Si per causes de força major fos necessari ajornar, modificar, anul·lar o repetir 
el concurs, aquest fet serà notificat a través del web a tots els participants, i es 
donarà a la modificació el mateix grau de publicitat que a la present 
promoció. 
 
 
3. - Legitimació per participar-hi 
 
Podran participar en la promoció totes aquelles persones físiques, majors de 18 
anys  
 
No podrà participar en la promoció el personal ocupat de Msolutions, ni de les 
empreses que intervenen en la realització de la promoció o els respectius 
familiars en primer grau de tots ells. 
 
En el supòsit que resultés guanyadora alguna de les persones excloses de 
participació, aquestes perdran el seu dret a obtenir el premi obtingut, i es 
procedirà a lliurar el premi a la següent persona que compleixi les condicions 
de participació vàlida designada com a següent suplent en els sorteigs. 
 
 
 
4. - Funcionament de la promoció 
 
 
Durant el període promocional establert a la base segona de les presents 
bases, l'empresa organitzadora durà a terme diverses comunicacions, la 
finalitat de les quals serà informar el públic de l'existència de la promoció i de 
les possibles maneres de participar-hi, així com dels premis que es poden 
obtenir i la manera com es decidirà sobre la seva distribució i lliurament. 
Perquè la participació en la promoció "PILOTA" sigui vàlida caldrà actuar 
conforme al descrit a continuació: 
 



Mitjançant la tramesa d'un missatge de text (SMS), amb un cost d’1,74 €, IVA 
inclòs, des d'un telèfon mòbil al número 7995 amb la paraula clau PELOTA i 
PILOTA. Una vegada enviat aquest missatge, l'usuari en rebrà un altre en què 
se li demanarà el següent: 
 
- Envia un missatge d'ànim al teu equip. 
Per tant per participar-hi per aquesta via serà necessària la tramesa de 2 SMS. 
Finalment, el participant rebrà un missatge al seu telèfon en què serà informat 
sobre la seva correcta inscripció a la promoció. 
 
Les frases més originals i enginyoses tenint en compte conjuntament els 
participants que ho fan amb l'àlies PELOTA i PILOTA. 
 
 
 
5. - Selecció de guanyadors 
 
 
El 18 de setembre de 2009, a partir de les 10.00 hores aproximadament, totes 
les frases enviades pels participants seran revisades i qualificades per un jurat 
format per 3 membres de Msolutions segons els criteris d'avaluació següents: 
 
Originalitat (25%) 
Frescor (50%) 
Dinamisme (25%) 
 
 
D'aquesta manera, serà considerat guanyador qui hagi enviat les frases que 
més agradin al Jurat esmentat. Així mateix, s'elegiran també 2 suplents que 
vindran a substituir en l'ordre d'elecció el guanyador, en el cas que aquest no 
acceptés el premi, no es pogués contactar amb ell o no pogués resultar 
guanyador en funció de l'establert en les presents bases. 
Les decisions preses pel jurat són finals i no estan subjectes a discussió o 
reclamació. 
 
 
 
6. Premi 
 
 
Es lliurarà un premi al guanyador consistent en: 
 
- Dues entrades per al partit FCBARCELONA-UD Almeria 
- Una pilota signada per al menys dos jugadors del FCBarcelona 
 
El guanyador té dret a renunciar al premi guanyat. Tanmateix no podrà, en 
cap cas, bescanviar-lo per un altre de diferent.  
 
 
7. Comunicació 
 



 
L'empresa organitzadora contactarà amb els guanyadors per via telefònica el 
mateix dia. El premi serà donat al guanyador el mateix dia del partit, que serà 
citat al camp de Futbol perquè gaudeixi de la prèvia i allà se li donaran les 
entrades. Una vegada contactat el guanyador, la companyia organitzadora 
requerirà d'aquest l'acceptació o renúncia al premi obtingut. Si 
transcorregudes 24 hores des de la celebració del sorteig resulta impossible 
contactar amb algun dels guanyadors o els seus suplents, s'entendrà que el/els 
premi/-is que no s'hagin pogut lliurar quedaran deserts. 
 
 
8. Exempció de responsabilitat pel mal funcionament de la xarxa. 
 
 
L'empresa organitzadora queda exonerada de tota responsabilitat en cas de 
mal funcionament de les xarxes de comunicació electròniques que impedeixin 
el normal desenvolupament de la promoció per causes alienes a l'empresa i 
especialment per actes externs de mala fe. Tampoc no serà responsable 
l'empresa organitzadora pels problemes de transmissió o pèrdua de dades no 
imputables a aquesta. 
 
 
9. Drets d'imatge del guanyador 
 
 
El guanyador autoritza a l'empresa organitzadora a reproduir, utilitzar i difondre 
el seu nom, cognoms, adreça i imatge en qualsevol activitat publicitària i/o 
promocional que estigui relacionada amb aquesta promoció, tot això en 
qualsevol mitjà (incloent amb caràcter enunciatiu, no limitador, l'explotació a 
través d'Internet i Internet per a telefonia mòbil), sense que les activitats 
esmentades els confereixin dret de remuneració o cap benefici amb excepció 
feta del lliurament del premi guanyat conforme a aquestes bases. La cessió 
inclou tots els drets de reproducció, transformació, distribució i comunicació 
pública de l'enregistrament o imatges captades, sense limitació, de temps ni 
de territori. 
 
 
10. Protecció de Dades 
 
 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal, s'informa els participants mitjançant SMS i 
correu electrònic, que les seves dades passaran a formar part d'un fitxer 
automatitzat responsabilitat de SPORT i de FCBARCELONA i encarregat a 
MSOLUTIONS per al tractament de les dades SMS i registre telemàtic, la finalitat 
del qual són la gestió de la present promoció i la tramesa de comunicacions 
comercials de SPORT i FCB relatives a la seva activitat de conformitat amb la 
normativa aplicable. 
 
Es posa, a més, en coneixement als guanyadors que les seves dades personals 
es comunicaran a societats encarregades de la gestió operativa del concurs i 



del lliurament dels premis que actuaran en qualitat d'encarregats del 
tractament. El nom, els cognoms i la ciutat del guanyador es publicaran al 
web i en altres mitjans de comunicació. 
 
Així mateix, el titular de les dades podrà exercitar els drets d'accés, rectificació 
i cancel·lació, així com revocar el seu consentiment per a la tramesa de 
comunicacions comercials enviant una carta o correu electrònic a les adreces 
següents: 
 
MSOLUTIONS, amb B83173534 c/ Xile 4 ofic 44 edif II 28230 Las Rozas Madrid. 
Msolutions gestionarà les altes, baixes, rectificacions i cancel·lacions de dades 
d'usuaris en nom de SPORT i FCB i com a encarregat del tractament. En la 
petició, s'haurà d'adjuntar la informació següent: nom, cognoms i DNI, o 
empresa a què pertany en el seu cas. Domicili a efectes de notificacions. Dret 
que desitja sol·licitar i contingut de la seva petició. Número de telèfon/adreça 
electrònica sobre la qual es desitja exercir el dret anterior. La prestació del 
consentiment al tractament de les dades personals per a la gestió de la 
promoció (inclosa la comunicació a tercers en el supòsit de resultar 
guanyador) és obligatòria. La prestació del consentiment al tractament de les 
dades personals per rebre comunicacions comercials és optativa. L'usuari, una 
vegada hi participi, dóna la seva conformitat a rebre SMS per incentivar la 
seva participació i poder augmentar les seves possibilitats de guanyar. 
 
 
 
11. Acceptació de les bases 
 
 
La participació en el concurs suposa l'acceptació en la seva totalitat de les 
presents bases, que han estat dipositades davant del Notari de l'Il·lustre Col·legi 
de Madrid i podran ser consultades pels participants a la pàgina web 
www.fcbarcelona.cat. La companyia organitzadora es reserva el dret de 
retirar o modificar la mecànica del concurs a la seva sencera discreció, per a 
la qual cosa informarà pertinentment a través dels mateixos mitjans en els quals 
s'ha publicitat la promoció i, a més, modificarà les presents bases si així ho 
considera oportú. L'empresa organitzadora es reserva el dret d'eliminar 
justificadament qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon 
funcionament i el transcurs normal i reglamentari del present concurs, així com 
la resolució de qualsevol qüestió derivada de la present activitat promocional. 
Les Bases del Concurs es regeixen per les lleis d'Espanya. 


