BASES DEL CONCURS “Si l’encertes, l’endevines”
Objectiu
El concurs “Si l’encertes, l’endevines” és un joc a l’entorn de les frases fetes que té com a objectiu
promoure el coneixement de la llengua catalana.
Organització
El concurs “Si l’encertes, l’endevines” està organitzat pel Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya, i és una
iniciativa original de la Delegació de Sant Andreu del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona.
Requisits de participació
o El concurs és obert a tothom.
o La participació en el concurs és gratuïta i se n’han d’acceptar les bases.
Forma de participació
o Cal trobar les frases fetes que amaguen les il·lustracions que hi haurà penjades al vestíbul del
Gabinet Jurídic de la UGT de Catalunya (rambla de Santa Mònica, 10, Barcelona) des del 25 de
setembre fins al 15 d’octubre de 2018).
o Cal donar la solució d’un mínim de 5 frases fetes, omplint la butlleta que es pot trobar al taulell del
vestíbul del Gabinet Jurídic. També s’hi pot participar mitjançant el blog del Servei Lingüístic
(http://catala.ugt.cat), escrivint les respostes en un comentari a la publicació sobre l’exposició
penjada al blog del Servei Lingüístic (http://catala.ugt.cat). En aquest cas, s’ha de donar solució a
la totalitat de les frases fetes de les il·lustracions en miniatura penjades a la publicació.
o No se serà estricte quant a la correcció lingüística en l’escriptura de les solucions. Es valorarà que
s’hagin resolt correctament les frases fetes.
o Cada persona només pot participar en el concurs amb una butlleta o amb un comentari al blog amb
la solució de tantes frases fetes com resolgui.
o L’organització podrà excloure del concurs aquelles butlletes o comentaris que incompleixin les
característiques esmentades.
Calendari del concurs
El concurs tindrà lloc del 28 de setembre al 15 d’octubre de 2018.
Premis
Els premis consistiran en 3 lots de llibres, que s’atorgaran per sorteig el dia 15 d’octubre de 2018.
El nom de les persones guanyadores es farà públic al blog http://catala.ugt.cat. S’hi contactarà a través
d’un missatge privat per concretar l’entrega del premi.
En cap cas el premi no es podrà bescanviar per diners, tot i que s’hi podrà renunciar.
El dia 15 d’octubre també es publicaran les frases fetes que corresponen a cada il·lustració.

Ús de les dades
D’acord amb el que preveu l’article 13 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), les dades
personals que es recullin seran tractades amb les finalitats estrictes d’escollir el guanyador del sorteig del
concurs “Si l’encertes, l’endevines”, que tindrà lloc el 15 d’octubre.
El responsable del tractament és el Servei Lingüístic de la UGT de Catalunya
(serveilinguistic@catalunya.ugt.org). El responsable del tractament no cedirà les dades personals recollides
a terceres persones ni en farà objecte de transferència internacional. Les dades recollides es conservaran
durant el temps necessari per celebrar el sorteig i posteriorment es destruiran.
D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les persones
interessades poden revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat mitjançant una sol·licitud adreçada al
responsable del tractament a serveilinguistic@catalunya.ugt.org. Així mateix, poden presentar
reclamacions davant l’Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es) i formular les consultes
que consideri necessàries al delegat de Protecció de Dades de la UGT de Catalunya
(dpd@catalunya.ugt.org).
Acceptació de les bases
o L’organització es reserva el dret a modificar, en cas necessari, els procediments establerts
a les bases.
o La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

