
 

 

Bases del Concurs QUI HA PASSAT PER AQUÍ? Primavera 2020: 
 
1. Organització 
El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola és la institució organitzadora del 
Concurs/Sorteig QUI HA PASSAT PER AQUÍ? Primavera 2020 a les xarxes socials del Parc amb 
el doble objectiu d’augmentar i fidelitzar la seva comunitat de seguidors a les xarxes socials i de 
promocionar la publicació del Parc QUI HA PASSAT PER AQUÍ?  
 
El Concurs s’inicia en el moment de la publicació de les bases del sorteig a les xarxes socials i 
finalitza el dia 22 de maig de 2020 a les 9.00 h. 
 
2. Desvinculació de Facebook i Instagram 
Facebook i Instagram no avalen, ni patrocinen, ni administren aquest concurs/promoció, ni hi 
estan associats de cap manera. L’usuari d’aquest concurs es desvincula absolutament de 
Facebook/Instagram i es conscient que està proporcionant la seva informació al Consorci del 
Parc Natural de la Serra de  Collserola i no a les xarxes socials Facebook/Instagram. La informació 
que proporcioni l’usuari a aquest Consorci només s’utilitzarà per tramitar la participació del 
concursant i per comunicar-li el premi en el cas que resulti guanyador/a. 
 
3. Participants al sorteig 
Aquest sorteig va dirigit a totes les persones, majors de 18 anys, seguidores de les xarxes socials 
Facebook i Instagram del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola:  
https://www.facebook.com/CanCollCEA 
https://www.facebook.com/collserola  
https://www.instagram.com/parcncollserola/  
Per participar-hi serà necessari ser seguidor/fan d’alguna d’aquestes pàgines. 
Es descartaran tots aquells participants que no compleixin aquests requisits. 
Tots els participants al sorteig, pel sol fet de participar, accepten les bases d’aquest concurs, les 
normes que regeixen la seva participació i els termes, condicions i la política de privacitat i 
protecció de dades exposades. 
No podran participar al concurs/sorteig persones vinculades laboralment o professionalment 
amb aquest Consorci ni aquelles persones que hagin participat directament o indirectament en 
l’elaboració  d’aquesta promoció. 
 
4. Mecànica del concurs 
Es publicaran periòdicament a les xarxes socials Facebook/Instagram del Consorci del Parc 
Natural de la Serra de  Collserola imatges dels rastres de la fauna que visita Collserola, entre els 
mesos de març i maig, amb l’etiqueta  #quihapassatperaqui 
 
La periodicitat de les publicacions serà setmanal o quinzenal, en funció dels rastres trobats, per 
tant, es publicaran entre 7 i 10 imatges de rastres. Es convidarà obertament a totes les persones 
que fan ús d’aquesta xarxa social a respondre/endevinar quin és l’animal que ha deixat el 
rastre/es. Totes les persones que responguin la publicació indicant el nom d’un animal present 
a Collserola es consideraran participants al concurs. 
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6. Selecció i comunicació del guanyador/a 
El dia 22 de maig de 2020 es procedirà a fer un sorteig entre les persones que hagin participat 
al concurs. Entraran al sorteig totes les persones que hagin encertat algun dels animals dels quals 
s’hagin difós els seus rastres i que alhora siguin seguidors/ra del compte on hagi intervingut; 
independentment del nombre de respostes encertades. Tots els participants al concurs 
obtindran un número correlatiu de participació i el sorteig del guanyador/a tindrà lloc a través 
d’una aplicació externa.  
 
S’establiran un guanyador/a i dos suplents per cadascuna de les xarxes. La persona responsable 
de les xarxes socials del Parc es posarà en contacte amb el guanyador/a i amb els dos suplents 
a través del servei de missatgeria privada de Facebook/Instagram. 
 
El dia 24 de maig efemèride del Dia Europeu dels Parcs Naturals es comunicarà també 
públicament el nom de la persona guanyadora a les xarxes socials Facebook/Instagram del Parc. 
 
5. Premis 
El premi per aquest concurs/sorteig és un exemplar del llibre “QUI HA PASSAT PER AQUÍ?”, 
editat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola. 
 
La persona guanyadora podrà recollir l’exemplar gratuït de la publicació QUI HA PASSAT PER 
AQUÍ? a les oficines del Centre d’Informació del Parc Natural de Collserola en el seu horari 
d’obertura. 
 
6. Reserves i limitacions 
Queda prohibit l’ús de sistemes automàtics de participacions, donant lloc, si escau, a la 
desqualificació. En cas de conflicte pel que fa a la participació, serà considerat com a participant 
i guanyador/a el titular de les dades que s’entreguin per missatge privat a Facebook/Instagram. 
 
La present promoció té caràcter gratuït. El premi en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració 
o compensació a petició del guanyador/a i no és transferible sense autorització del Consorci ni 
bescanviable pel seu valor en metàl·lic. El premi podrà ser objecte de renúncia. 
 
7. Autoritzacions i cessions de drets 
El guanyador/a i els participants en aquest sorteig autoritzen expressament al Consorci a 
reproduir, utilitzar i difondre el seu nom, cognoms i imatge facilitada en qualsevol activitat 
publicitària i /o promocional que estigui relacionada amb aquesta promoció. 

 

 

https://www.parcnaturalcollserola.cat/qui-ha-passat-per-aqui/
https://www.parcnaturalcollserola.cat/centre-dinformacio-del-parc/

