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El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

organitza el “Sorteig d’un iPad al Fòrum” 

 

BASES 

 

1. Objecte 

1.1. L’objecte d’aquestes bases és la regulació del “Sorteig d’un iPad al Fòrum” que es convoca amb 

l’objectiu d’incentivar la precol·legiació gratuïta al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 

Barcelona. 

1.2. La concessió es portarà a terme d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 

concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació. 

 

2. Participants 

2.1. Els criteris que s’han de complir per poder participar són haver superat 120 ECTS i estar matriculat 

d’estudis de Grau en Enginyeria de l’àmbit industrial a l’Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE). 

2.2. Per poder participar en el sorteig cal formalitzar la precol·legiació, omplint el formulari web que 

es troba en aquest enllaç. 

 

3. Guanyador/a 

El premi serà atorgat de manera aleatòria, fent servir un software de sorteig. A aquest efecte, 

s’assignarà un número a cadascun dels participants, que serà el que indicarà el/la guanyador/a. 

El nom del guanyador/a serà comunicat públicament mitjançant el web del Col·legi d’Enginyers 

Tècnics Industrials de Barcelona. 

 

4. Premi  

El premi consisteix en una tauleta iPad 10.2 Wi-Fi 32GB.  

 

5. Calendari  
 
Entraran en el sorteig totes aquelles persones que es precol·legiïn durant la celebració del Fòrum 

EEBE 2021, els dies 12,13, 14 i 15 d’abril de 2021. El sorteig es durà a terme un cop finalitzat el 

fòrum, el dia 16 d’abril abans de les 14h. 

 

 

https://www.enginyersbcn.cat/alta_precolegiat.html
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6. Compromís dels participants en la difusió del sorteig 
 
6.1. La participació en aquest concurs pressuposa l’acceptació d’aquestes bases. 

 
7. Protecció de dades i cessió de drets d’imatge 
 
7.1. 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. 
 
7.2. Cessió de drets d’imatge 

El participant atorga el seu consentiment exprés per tal que el Col·legi d’Enginyers Tècnics  Industrials  

de  Barcelona  pugui  difondre  o  publicar  fotografies  i  vídeos efectuats, en què el Col·legi aparegui 

i sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial, amb la finalitat única i exclusiva 

d’informació, divulgació i publicitat de les activitats relacionades amb aquest col·legi professional, per 

qualsevol mitjà. 

7.3. 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. 

 

8. Acceptació de les bases 
 
La participació és voluntària en el “Sorteig d’iPad al Fòrum” del Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials 

de Barcelona i implica l’acceptació total d’aquestes bases per part de les persones participants. La 

decisió del jurat serà inapel·lable. 

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 Sorteig, s’entendrà que accepta les noves bases. 

 

mailto:ebcn@ebcn.cat

