Participa Méliès
Bases del sorteig
9a edició 20-21
Premi “centres educatius perseverants”
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Objecte del sorteig per al Premi “centres eductius perseverants”
Fundació Bancària “la Caixa” (en endavant, Fundació “la Caixa”), amb domicili social a Palma, Plaça
Weyler, 3 i amb C.I.F. G-58899998, organitza un sorteig per als participants de la categoria escolar de les
edicions 2016-2017 (5a edició), 2017-2018 (6a edició), 2018-2019 (7a edició) i/o 2019-2020 (8a edició) del
concurs “Participa Méliès” que participin també en l'edició 2020-2021 (9a edició) del referit concurs.
Els participants de la categoria escolar que hagin participat en les esmentades edicions anteriors i s'hagin
presentat a la 9a edició abans de l'anunci d'aquest sorteig seran inclosos en el sorteig, sempre que se'ls
pugui identificar a través del nom d'entitat en la categoria escolar.

Àmbit i duració del sorteig “centres eductius perseverants”
Àmbit territorial: nacional i internacional.
Àmbit temporal: participaran en el sorteig els centres educatius participants en les edicions anteriors
esmentades que enviïn els seus vídeos (i aquests siguin acceptats conforme a les regles del concurs) per
a participar en la 9a edició del concurs “Participa Méliès” des de les 00.01 hores del dia 15 d'octubre de
2020, fins a les 16.00 hores del dia 20 de maig de 2021, sempre que es compleixin la resta dels requisits i
passos establerts en les presents bases.
Totes les hores indicades en aquestes bases estan expressades en hora peninsular espanyola.

Premis del sorteig “centres eductius perseverants”
Se sortegen un total de 15 càmeres Rollei. Els participants de la categoria escolar podran participar i optar
a més d'un premi per centre si envien més d'un vídeo a la 9a edició.
Cadascun dels centres guanyadors obtindrà una càmera Rollei Actioncam 400 valorada en 100,00 Euros
amb les següents característiques:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Full HD vídeo (resolució 1080p / 30 fps).
3 megapíxels de resolució en fotografia (2016x1512 píxels).
Objectiu gran angular de 150 °.
Wi-Fi integrat amb 15 metres d'abast.
Inclou carcassa de protecció subaquàtica per a profunditats de fins 40 metres.
Inclou bateria recarregable de liti, amb autonomia de 75 minuts (amb Wi-Fi) i de 110 minuts
(sense Wi-Fi).
Inclou kit d'accessoris: un comandament a distància ergonòmic per a la nina, elements de
subjecció per a diferents suports i superfícies, cable de connexió USB, etc.
I també una targeta KINGSTON Class 10 de 16 GB (valorada en 8,00 €)
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Els guanyadors seran triats per sorteig. El premi en cap cas serà canviable per un altre premi, ni pel seu
valor en metàl·lic. El color i l'acabat del premi no seran en cap cas elegibles per part del centre guanyador.
El premi no podrà ser cedit a un tercer sense el consentiment de Fundació “la Caixa”.
La Fundació “la Caixa” es reserva el dret a substituir el premi per un altre de similars característiques i
d'igual o major valor.

Participació i mecànica del sorteig “centres eductius perseverants”
Participaran en el sorteig totes les entitats socials o centres educatius que compleixin amb tots els
requisits següents:
●
●
●

●

Que en l'edició en curs participin en el concurs “Participa Méliès” en la categoria Escolar.
Que a més ja haguessin participat en les edicions anteriors: 5a, 6a, 7a i 8a del referit concurs.
Que hagin presentat els seus vídeos entre el dia 15 d'octubre de 2020 i les 16.00 hores del dia 20
de maig de 2021, sempre que se li pugui identificar com a participant “Perseverant” conforme a
l'indicat en el primer punt de les presents bases: el nom del centre escolar ha de coincidir en totes
les edicions. A falta de nom coincident es revisarà el codi del centre educatiu.
Que els vídeos hagin estat validats per Fundació “la Caixa” per complir amb les bases establertes
en el concurs “Participa Méliès”.

A la categoria Escolar els centres educatius participants poden optar al premi per cada vídeo que enviïn i
sigui acceptat a concurs. És a dir, un centre escolar ‘Perseverant’ pot rebre tants Premis com vídeos hagi
enviat.
Queda reservat el dret de verificar per qualsevol procediment que Fundació “la Caixa” estimi apropiat que
els participants compleixen amb tots els requisits d'aquestes bases.
Seran desqualificats tant del sorteig com del concurs aquells participants que manifestin, mitjançant la
seva actuació, una conducta abusiva, fraudulenta, difamatòria o contrària a la bona fe.
S'exclouen del dret de participació a aquelles persones que es trobin vinculades laboralment o
professionalment amb Fundació “la Caixa”, així com als seus cònjuges i familiars fins al primer grau de
consanguinitat.

Selecció dels “centres eductius perseverants” guanyadors
La selecció dels guanyadors es realitzarà per sorteig davant notari després de la finalització del període de
temps exposat en el 2n punt.
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Comunicació als premiats. Procediment per l’entrega de premis
El nom dels guanyadors es comunicarà a través de correu electrònic abans del dia 21 de juny de 2021.
Fundació “la Caixa” es posarà en contacte amb els guanyadors a través de l’adreça de correu electrònic
facilitada en el formulari de participació per a procedir a l'acceptació del premi i establir la forma de
lliurament d'aquest.
En cas que en el termini de 15 dies des de la comunicació el guanyador no acceptés el premi, no es pogués
contactar amb ell, o no complís amb els requisits establerts a aquestes bases, aquest premi es declararà
desert.

Fiscalitat
Als premis del present sorteig els és aplicable la Llei 35/2006, de 28 de novembre, Llei de l'Impost sobre
la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats sobre la
Renda de no Residents i sobre el Patrimoni i normes concordants, considerant-se a efectes fiscals com un
guany patrimonial subjecte a l'impost, per la qual cosa, de conformitat amb la normativa aplicable,
Fundació “la Caixa” efectuarà, en cas que sigui preceptiu, la retenció o l'ingrés a compte procedent per a
la seva posterior liquidació en la Hisenda Pública i comunicarà a la mateixa les dades relatives al premi i
al perceptor que a cada moment siguin exigits per la normativa aplicable.
A aquest efecte, el perceptor haurà de comunicar a l'empresa promotora, quan així li sigui requerit, les
necessàries dades personals. Amb caràcter previ a l'inici del termini de declaració de l'impost, es remetrà
al perceptor un certificat amb les dades del premi i, si s’escau, de la retenció o ingrés a compte efectuats,
perquè pugui incloure-ho en la seva declaració de l'impost.
En el cas que el/la guanyador/a sigui d'una zona on el règim econòmic i fiscal de la qual sigui diferent (fora
de la Unió Europea, Canàries, Ceuta i Melilla) el pagament de l'impost de duana serà obligació del subjecte
passiu (el guanyador), qui satisfarà aquesta quantitat a l'administració tributària d'aquesta regió. A més,
la persona guanyadora aportarà un certificat de residència fiscal per evitar la doble imposició expedida
per les autoritats fiscals del seu país.

Anul·lació o suspensió
Fundació “la Caixa” es reserva el dret d'anul·lar, prorrogar, modificar o suspendre el sorteig quan per
causes alienes a la seva voluntat no pogués complir amb el seu normal desenvolupament o fessin
aconsellable modificar-lo, sense que per això els participants tinguin dret a rebre cap compensació.
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Protecció de les dades personals
Les dades personals dels participants en el sorteig, recollides a través del formulari d'inscripció, seran
tractades per Fundació “la Caixa” en el marc del concurs “Participa Méliès” com a entitat responsable del
tractament.
En el moment de la inscripció en el concurs “Participa Méliès”, el participant accepta i consent el
tractament de les seves dades personals. Pot consultar el document de tractament de dades personals
que accepta el participant en el moment de la inscripció en el següent enllaç.
Els participants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició
en matèria de dades personals dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades de Fundació “la Caixa”, en
l'adreça postal Av. Diagonal, 621-629, 08028 Barcelona (Espanya) o mitjançant un correu electrònic dirigit
a mdpd@fundaciolacaixa.org.

Acceptació de les bases legals
El simple fet de participar en el sorteig implica l'acceptació plena i sense reserves d'aquestes bases, que
poden ser consultades a la web del concurs www.participamelies.com.

Fòrum competent
Per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se d'aquest Sorteig, Fundació “la Caixa” i els participants
se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona ciutat, amb renúncia expressa a qualsevol
altre fòrum que pogués correspondre'ls.

