Concurs dibuix "Herois saludables"
Ametller Origen i Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA:
1.1. L´empresa CASA AMETLLER S.L. d’ara endavant GRUP AMETLLER ORIGEN amb domicili
social a Olèrdola, a Avinguda Mare de Déu de Montserrat, 71-77, 08799 i CIF B62591359,
organitza el CONCURS de dibuix “Herois saludables” amb la col·laboració de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona, a Passeig de Sant Joan de Déu, 2, 08950.
CLÀUSULA 2.- CONCURS:
2.1. L’àlbum dels herois saludables és un àlbum de cromos solidari amb una història plena de
missatges i consells saludables amb l’objectiu de ser una eina d’educació nutricional i d’hàbits
de salut infantil. Aquest es distribuirà a les botigues ABACUS cooperativa i a les botigues del
GRUP AMETLLER ORIGEN. EL GRUP AMETLLER ORIGEN utilitzarà per la difusió els seus propis
canals de comunicació del Grup.

CLÀUSULA 3.- MANERA DE PARTICIPAR I REQUISITS D´INSCRIPCIÓ:
3.1. El concurs es dirigeix a nens i nenes d'edats compreses entre 6 i 12 anys.
3.2. L’àlbum de cromos és solidari. Els 2€ del preu de l’àlbum aniran destinats al SJD Pediàtric
Càncer Center i es posaran a la venda 5.000 àlbums i 35.000 sobres de cromos en aquesta I
edició.
3.3. Mecànica: A partir del dia 11 de maig les plantilles de dibuix estaran disponibles a les
botigues del GRUP AMETLLER ORIGEN, ABACUS cooperativa i l’Hospital Sant Joan de Déu
Barcelona o es podran descarregar a través de la web ametllerorigen.cat. En aquestes es
facilitaran el funcionament del concurs i la descripció dels 5 herois saludables al revers de les
plantilles. Per participar, els concursants hauran de presentar la plantilla dibuixada i pintada amb
els personatges escollits.
3.4. S'estableixen tres canals de participació:
1. Infants de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona
2. Clients de les botigues ABACUS cooperativa
3. Clients de botigues GRUP AMETLLER ORIGEN i, en general, qualsevol altre participant
interessant en el concurs del dibuix solidari.
3.5. Terminis. Els dibuixos es poden lliurar a les botigues del GRUP AMETLLER ORIGEN, botigues
ABACUS cooperativa i a l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona fins el 31 de maig. Els dibuixos
guanyadors seran escollits per la reconeguda dibuixant Pilarín Bayés, essent els criteris del jurat
aquells basats en l'originalitat del dibuix, així com la tècnica emprada pel concursant.
3.6. Un mateix participant podrà dibuixar més d’un personatge en diferents plantilles, però
només podrà optar a un únic premi.

3.7. Un cop avaluats tots els dibuixos, es comunicarà el resultat dels guanyadors mitjançant
telèfon a les persones escollides essent nomenats els guanyadors del concurs “Herois
Saludables”. Al final del concurs hi haurà un màxim de 5 guanyadors.
3.8. Es rebutjaran i no es tindran per vàlides aquelles participacions que no compleixin els
requeriments mínims aquí establerts o que hagin estat entregades fora de termini.
3.9. Premis: Els premis atorgats solidaris comprenen la incorporació del personatge dissenyat
pels guanyadors en l’àlbum de cromos, formar part de totes les activitats complementàries que
tinguin lloc en moments posteriors al concurs, i un lot de productes saludables del GRUP
AMETLLER ORIGEN , a més d’altres de caràcter lúdics.
CLÀUSULA 4.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:
De conformitat amb allò que estableix el REGLAMENT (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016, li
informem que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels
tractaments titularitat de GRUP AMETLLER ORIGEN, amb la finalitat de participar en el concurs
de dibuix “Herois Saludables” tret que ens manifesti el contrari. Pot exercir els seus drets
d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un escrit
acompanyat d’una fotocòpia del D.N.I a la següent adreça : Av. Mare de Déu de Montserrat,
71-77 -Pol. Ind. Sant Pere Molanta- 08734 OLÈRDOLA o bé enviant-ho per correu electrònic a
pd@grupametllerorigen.cat.
CLÀUSULA 5.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT:
5.1. S´informa als possibles participants que el simple fet de participar en el concurs implica
l’acceptació íntegra de les presents Bases que estaran a disposició dels participants a la pàgina
web.
5.2. GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva el dret de modificar les Bases del concurs, parcial o
totalment, en qualsevol moment. Així mateix, es reserva també el dret d’anul·lar el concurs o
deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat.
5.3. GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva el dret d´excloure de la participació en el concurs a
aquells participants que consideri que estan incomplint qualsevol condició de participació
inclosa a les presents Bases. L’exclusió d´un participant per una causa motivada, comporta la
pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
5.4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d´aquestes Bases donarà lloc a la conseqüent
desqualificació del participant. A títol enunciatiu però no limitatiu, s’entendrà que es produeix
abús o frau, quan un participant s´inscrigui al concurs utilitzant una identitat falsa o identitats
de tercers sense el seu consentiment.
5.5. GRUP AMETLLER ORIGEN i l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona queden eximits de
qualsevol responsabilitat en el cas d´existir algun error en les dades facilitades en el seu cas pel
propi guanyador que impedeixi la seva identificació.
CLÀUSULA 6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT:
GRUP AMETLLER ORIGEN, i l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona queda expressa i totalment
exonerada de qualsevol responsabilitat, en relació al guanyador del concurs derivada de

qualsevol accident, sinistre, succés o incidència que pugui produir-se una vegada s’efectuï
l´entrega de mostres.

CLÀUSULA 7.- DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Els Pares/ Tutors/ Representants legals dels guanyadors del Concurs hauran d’atorgar el
consentiment explícit per transmetre la totalitat dels drets d’explotació (comunicació pública)
de les seves dades personals i fotografies pel seu ús dins del marc del Concurs, així com en
futures edicions del mateix, en qualsevol mitjà com, a títol enunciatiu, televisió, màrqueting
directe, Internet, Pàgina web, revistes, publireportatges, xarxes socials, etc.
Així, GRUP AMETLLER ORIGEN, i l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona es reserven el dret a
publicar el nom i la foto dels guanyadors dels diferents obsequis, amb fins promocionals, en
qualsevol mitjà de comunicació, sense que generi dret a favor dels guanyadors a rebre una
contraprestació.
Tots els participants en el concurs garanteixen ser titulars de tots els drets, tant de propietat
intel·lectual com industrial o d’imatge de les fotografies presentades en el concurs. GRUP
AMETLLER ORIGEN, i l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona no seran responsables de qualsevol
incompliment de qualsevol norma o qualsevol infracció de drets de tercers efectuats pels
participants en el marc del concurs, i aquests assumeixen l’obligació de mantenir indemne la
GRUP AMETLLER ORIGEN en el cas esmentat.
Les dades personals recollides dels participants del concurs seran incloses al Registre d’activitats
de tractament titularitat de GRUP AMETLLER ORIGEN, i l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.
Tots els participants en el concurs cedeixen a GRUP AMETLLER ORIGEN, i l’Hospital Sant Joan
de Déu Barcelona els drets d’explotació de les fotografies i els missatges que hi presentin,
incloent-hi els drets d’ús, difusió, distribució, exhibició, comunicació pública, divulgació i
reproducció, així com el dret de transformació per publicar-los a la pàgina web del concurs o en
qualsevol pàgines web, xarxes socials o altres publicacions de GRUP AMETLLER ORIGEN i
l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona en relació amb el concurs.
En acceptar el premi, el participant guanyador haurà de consentir i autoritzar a GRUP AMETLLER
ORIGEN la utilització de la seva imatge i el seu nom en la publicitat o promoció per qualsevol
mitjà, en particular, per mitjans impresos, radiofònics, televisius, o per Internet, dels productes
de GRUP AMETLLER ORIGEN.
Les autoritzacions regulades en aquesta clàusula tenen caràcter gratuït i es concedeixen amb
abast mundial, pel termini màxim de durada dels drets i per a qualsevol modalitat, suports i
formats d’explotació.
CLÀUSULA 8.- MISCEL·LÀNIA
Modificacions i/o annexos: GRUP AMETLLER ORIGEN es reserva el dret a realitzar modificacions
o afegir annexos successius sobre la seva mecànica i premis, sempre que les mateixes estiguin
justificades o no perjudiquin als participants, i es comuniqui degudament als mateixos.

GRUP AMETLLER ORIGEN no assumeix la responsabilitat de respondre dels casos de força major
(com vagues, temps, etc.) que puguin impedir als participants al correcte compliment del
timming del Concurs.
En el cas que el Concurs no es pogués realitzar o fos necessari suspendre el mateix per frau
detectat, errors tècnics o qualsevol altra motiu GRUP AMETLLER ORIGEN, i l’Hospital Sant Joan
de Déu Barcelona es reserva el dret de cancel·lar, modificar o suspendre el mateix.
CLÀUSULA 9.- LLEI APLICABLE:
Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola.
CLÀUSULA 10. ACCEPTACIÓ
La participació en el Concurs implica l’acceptació íntegra per part dels participants de les
presents bases legals.

