
BASES DEL SORTEIG PERIÒDIC D’UNA ENTRADA DOBLE PER A UNA SESSIÓ EN VERSIÓ ORIGINAL 

PROGRAMADA PER LA RAMBLA DE L’ART - CAMBRILS 

1. Objecte 

L’objectiu d’aquest sorteig periòdic és promoure entre la comunitat universitària de la URV l’aprenentat-

ge de llengües a través del cinema en versió original (VO o VOS). Per això, setmanalment Llengües URV 

sorteja una entrada doble per a una de les sessions que al llarg de la setmana la Rambla de l’Art - Cam-

brils programa en VO.  

2. Destinataris 

Hi pot participar qualsevol persona que segueixi el compte de Twitter de Llengües URV o que hagi fet un 

m’agrada a la pàgina de Facebook de Llengües URV. 

3. Mecànica del sorteig 

3.1. Per participar-hi, l’usuari ha de complir durant el període indicat a l’apartat 4 (“Sorteig d’una entra-

da doble”), els següents requisits: 

a) Ser seguidor del compte de Twitter de Llengües URV o haver fet un m’agrada a la pàgina de Face-

book de Llengües URV. 

b) Comentar l’apunt o el tuit que Llengües URV publiqui sobre les sessions amb premi i incloure, en el 

comentari, una menció (el nom d'un altre usuari de Facebook o Twitter). 

3.2. Si l’usuari compleix els punts a i b dins del període establert, entra automàticament en el sorteig 

d’una entrada doble. 

4. Sorteig d’una entrada doble 

4.1. El sorteig es fa entre tots els usuaris que hagin complert correctament els requisits esmentats a 

l’apartat 3 (“Mecànica del sorteig”). 

4.2. El període per concursar comença quan Llengües URV publica el tuit o l’apunt anunciant el sorteig 

(cada dilluns o dimarts) i es tanca quan se sorteja l’entrada doble (cada dijous o divendres). 

4.3. El sorteig es fa els dijous i a les 14:00 es publica el nom del guanyador al Twitter i al Facebook de 

Llengües URV. Al guanyador se li demana per missatge privat una còpia del DNI; si no ha respost a les 

12:00 de l’endemà (divendres), el premi s’adjudica al següent concursant seleccionat. 

4.4. Les dades facilitades pels participants només s’utilitzen a tall informatiu; en cap cas se cedeixen a 

tercers per a fins promocionals. 

4.5. Els participants actuen sota la seva responsabilitat per tal de disposar de la documentació necessà-

ria i complir tots els requisits necessaris per poder gaudir del premi. 

4.6. El premi és vàlid exclusivament per a les sessions programades del divendres al dijous posteriors al 

dia del sorteig. 

4.7. El beneficiari podrà recollir l’entrada el dia de la projecció que triï a la taquilla del cine. 

4.8. En cap cas el premi es pot bescanviar per diners. Tampoc no es pot canviar, alterar o compensar. 

5. Limitacions del sorteig 

5.1. Llengües URV es reserva el dret de modificar, si cal, les condicions d’aquest sorteig per d’altres de 

similars; en aquest cas, se n’anunciarà la modificació. 

5.2. Si per qualsevol causa cal ajornar o anuŀlar el sorteig, Llengües URV no se’n responsabilitza. 

http://cinecambrils.cat/
http://cinecambrils.cat/
https://twitter.com/llenguesURV
https://www.facebook.com/llenguesURV/


5.3. Llengües URV tampoc no es responsabilitza que, per qualsevol causa, s’anuŀli o es posposi qualsevol 

de les sessions programades, ni de qualsevol altre incident o perjudici que es pugui produir en el desen-

volupament del sorteig. 

5.4. Llengües URV garanteix que la promoció es fa en igualtat d’oportunitats entre els participants. Per 

això, qualsevol ús abusiu o fraudulent d’aquestes bases desqualifica el participant en el sorteig. 

5.5. Si un concursant guanya dos sortejos consecutius, el premi s’atorga a un altre concursant. 

6. Cessió de les dades del guanyador 

El guanyador autoritza que Llengües URV publiqui, a Facebook i a Twitter, el seu nom i cognoms, per tal 

de fer públic el resultat del sorteig. Així mateix, autoritza Llengües URV a poder-lo etiquetar o mencionar 

a Twitter i Facebook. 

7. Cessió dels drets d’imatge del guanyador 

El guanyador cedeix els seus drets d’imatge perquè Llengües URV pugui publicar-ne, al Twitter, al Face-

book o al web, una foto que iŀlustri l’entrega del premi. 

8. Acceptació de les bases i normativa d’aplicació 

8.1. La participació en aquest sorteig implica acceptar-ne les bases reguladores i el criteri de Llengües 

URV a l’hora de resoldre qualsevol qüestió que se’n derivi. 

8.2. En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, s’hi apliquen els preceptes continguts a la 

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Cata-

lunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-

ques, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

9. Comportaments sospitosos  

Llengües URV pot denegar la participació en el sorteig, si existeixen dubtes o sospites envers algun 

usuari o sobre la seva manera de procedir. 

10. Altres 

Qualsevol dubte el podeu consultar a llengues@urv.cat. 
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