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El Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

organitza el Sorteig 25 Anys de Col·legi,  

“Fem 25 anys i seguim!” 

 

BASES 

 

1. OBJECTE 

L’objecte d’aquestes bases és la regulació del concurs-sorteig “Fem 25 anys i seguim!” que es 

convoca amb motiu de l’acte de celebració dels 25 anys del Col·legi de Barcelona. 

2. PARTICIPANTS 

Els criteris que s’han de complir per poder participar són: 

• ser membre col·legiat i precol·legiat  

• estar inscrit a l’activitat “Fem 25 anys i seguim! Acte de celebració” 

Els membres de la Junta de Govern i el personal del Col·legi que assisteixin a l’acte podran 

participar en el sorteig. 

3. CRITERIS D’ATORGAMENT I COMUNICACIÓ DELS GUANYADORS 

El sorteig es durà a terme durant l’acte de celebració dels 25 anys de col·legi, que tindrà lloc el 

06 de novembre de 2020. El número de col·legiat indicarà el guanyador/a, que s’extraurà entre 

els inscrits a l’activitat. 

El nom del guanyador/a es comunicarà en el mateix acte i es lliurarà al guanyador/a, si hi és 

presencial o se li lliurarà posteriorment si està connectat per videostreaming.  

4. JURAT  

Departament del Col·legiat, Comunicació i Màrqueting. 

5. PREMIS I DOTACIÓ 

El premi consisteix en una escapada Món Sant Benet per a dues persones, que inclou: 

1 Sopar al Restaurant Món 

2 Nits d'allotjament a l'Hotel Món **** 

2 Esmorzar al Restaurant Món 

1 Experiència medieval (visita monestir). 

Vàlid durant 1 any i requereix reserva prèvia. 

No inclou: El celler ni la taxa turística.  
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6. CALENDARI  
 
Les inscripcions a l’acte s’obriran el dia 5 d’octubre de 2020 i es tancaran el dia 5 de novembre a 

les 24:00h. 

El sorteig i lliurament del premi tindrà lloc el 6 de novembre 2020 durant l’acte públic de 

celebració dels 25 anys de Col·legi. 

7. COMPROMÍS DELS PARTICIPANTS EN LA DIFUSIÓ DEL CONCURS. 
 
La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.  

8. PROTECCIÓ DE DADES. 
 
Les dades de caràcter personal que consten a la sol·licitud de participació seran tractades pel 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona en el seu caràcter de “responsable” i 
incorporats a l’activitat de tractament corresponent. 
 
Les dades relatives a les persona guanyadora del premi es publicaran en la web del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona i xarxes socials. 
 
Les dades seran conservades durant la tramitació del procediment de concessió del premi. 
 
Les persones participants podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de 

les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, davant el Col·legi d’Enginyers Tècnics 

Industrials de Barcelona, carrer Consell de Cent, 365 – 08009 de Barcelona, o bé mitjançant 

correu electrònic a l’adreça ebcn@ebcn.cat . 

9. ACEPTACIÓ DE LES BASES. 
 
La participació és voluntària en el sorteig “Fem 25 anys i seguim!” del Col·legi d’Enginyers 

Tècnics Industrials de Barcelona i implica l’acceptació total d’aquestes bases per part de les 

persones participants. 

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona resoldrà qualsevol circumstància, 
interpretació o conflicte no previst per aquestes bases. 
  
El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona es reserva el dret a modificar, en cas 

que sigui necessari, la mecànica o funcionament establert, i/o finalitzar-la si fos necessari per 

justa causa, sense que d’això pugui derivar-se cap responsabilitat. En aquest cas, les noves 

bases es publicaran novament. Si la persona participant no es retira del Concurs, s’entendrà que 

accepta les noves bases.  
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