
BASES DEL CONCURS " INSCRIPCIONS GRATUÏTES PER VI Cursa del País del 
Cava 
A.- Requisits de participació.- Participaran en el concurs per combinació aleatòria a 
data determinada totes les persones  que siguin sòcies, no sòcies i treballadors del Dir 
(els menors de 18 anys amb autorització paterna), s' hagin inscrit correctament 
mitjançant el web o xarxes socials del DiR entre els dies 15 i 17 d’octubre de 
2.012, ambdós inclosos. 
La participació generarà un llistat de participants. Es gratuïta i implicarà l'acceptació de 
les presents Bases i la participació en les inscripcions gratuïtes a la VI Cursa del País 
del Cava. DiR i la xarxa social Facebook no té cap responsabilitat en aquest concurs, i 
de cap manera el concurs ha està patrocinat, garantit, administrat o associat a 
Facebook. 
 
Al realitzar la inscripció el participant està donant les seves dades a Gestora Clubs 
DiR, SL, i no a la xarxa social esmentada. 
 
B.- Lloc i data de celebració del concurs.- El concurs, tindrà lloc el dia 17 d’octubre 
2012 a les 20.00 hores a les oficines del Departament de Comunicació de Gestora 
Clubs DiR, SL. 
C.- Mecànica del concurs.- El premi s'adjudicarà mitjançant el sistema següent: 
1. Tots els participants que s'hagin inscrit correctament, estaran inclosos en un llistat 
on sortiran els seus cognoms llistats alfabèticament. Cada participant, 
tindrà una posició assignada (des de l'u fins al número que correspongui al total de 
participants). S'obtindrà un exemplar imprès de totes les pàgines d'aquesta base de 
dades. 
2. A l'acte del concurs resultarà guanyador del Premi aquell participant el número 
d'ordre del qual correspongui al número guanyador que resulti d'un procés de selecció 
a l'atzar. 
3. En cas que es produeixi una renuncia al Premi per part d’un guanyador, tindrà la 
consideració de reserva respecte d'aquell Premi en primer lloc el participant que ocupi 
en número anterior al guanyador, com a segona reserva el que ocupi el número 
posterior al guanyador, com a tercera el participant que ocupi els dos números 
anteriors al guanyador, com a quarta el que ocupi el segon número posterior al 
guanyador, i així en el seu cas successivament seguint el mateix criteri anterior 
4. Es farà un concurs a l'atzar 
 
D.- Lliurament del premi.- El lliurament del premi tindrà lloc a la zona d’acreditació de 
la cursa del Cava, diumenge al matí abans d’iniciar la cursa, zona recollida bossa del 
corredor 
E.- Premi.- El premi objecte del concurs a atorgar seran segons el llistat inscrit : Deu 
(15) inscripcions gratuïtes per la cursa del Pais del Cava 
F.- Generals.- Gestora Clubs DiR, SL (CIF B-62.849.146, esmentada també com a 
"Organització"), com a 
organitzadora del concurs, es reserva el dret d'utilitzar el nom i/o foto o vídeo dels 
premiats amb fins 
publicitaris en els mitjans de comunicació que cregui oportuns i sense necessitat 
d'autorització explícita. 
En consideració a l'anterior, l'acceptació del Premi per part del guanyador comporta el 
consentiment exprés –als 
efectes del previst a la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, de Protecció Civil del Dret 
a l'Honor, a la Intimitat 
Personal i Familiar i a la Pròpia Imatge–, a ésser fotografiat o captat per qualsevol 
mitjà d'enregistrament o 
reproducció de la imatge i el so, i a llur posterior reproducció, divulgació, distribució, 
comunicació pública o 



publicació per qualsevol mitjà, sense dret a compensació. 
Les presents bases del concurs estaran a disposició dels clients participants al web 
www.dir.cat i a la xarxa 
social abans esmentada. 


