
   

 

   

 

BASES DEL CONCURS EN QUÈ LLENGÜES URV REGALA, PER A L’ESTIU DE 

2023 O EL CURS 2023-2024, UN CURS DE LLENGUA DEL SERVEI LINGÜÍS-

TIC I DE PUBLICACIONS, AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR DE LA URV 

1. Objecte 

L’objectiu d’aquest concurs és promoure entre la comunitat universitària de la URV 

l’aprenentatge de llengües. Per això, amb motiu de la primera primera festa major 

de la URV, el 23 de març de 2023 Llengües URV convoca un concurs en què regala 

un curs del Servei Lingüístic i de Publicacions.  

2. Destinataris 

Hi pot participar qualsevol persona que sigui membre de la comunitat universitària 

de la URV i 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 concurs 

3.1. Per participar-hi, l’usuari ha de complir durant el període indicat a l’apartat 4 

(“Premi d’un curs de llengua”), els següents requisits: 

a) Ser membre de la comunitat universitària de la URV. 

b) Ser seguidor del compte de Twitter de Llengües URV o haver fet un m’agrada a 

la pàgina de Facebook de Llengües URV. 

c) Penjar, el 23 de març de 2023, a Twitter o a Facebook, la captura de pantalla 

del joc Paraulògic del 23 de març de 2023, i mencionar, en el tuit o l’apunt, 

Llengües URV. 

3.2. Si l’usuari compleix els punts a, b i c dins del període establert, entra automà-

ticament en el concurs en què Llengües URV regala, per a l’estiu de 2023 o el curs 

2023-2024, un curs de llengua del Servei Lingüístic i de Publicacions de la URV. 

4. Mecànica del concurs 

4.1. Opten al premi tots els usuaris que compleixin correctament els requisits es-

mentats a l’apartat 3 (“Requisits del concurs”). 

4.2. Guanya l’usuari que sigui escollit per sorteig, al marge del nombre de paraules 

que hagi pogut formar.  

4.3. El període per concursar comença a les 00:00 del 23 de març de 2023 i s’aca-

ba a les 24:00 del 23 de març de 2023. 

4.4. A les 14:00 del 24 de març de 2023 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 del 27 de març de 2023, el premi s’ad-

judica al segon seleccionat. 

4.5. Les dades facilitades pels participants només s’utilitzen a tall informatiu; en 

cap cas se cedeixen a tercers per a fins promocionals. 

4.6. Els participants actuen sota la seva responsabilitat per tal de disposar de la do-

cumentació necessària i complir tots els requisits necessaris per poder gaudir del 

premi. 

4.7. El premi és vàlid exclusivament per a l’estiu de 2023 o el curs 2023-2024. 

https://twitter.com/llenguesURV
https://www.facebook.com/llenguesURV/
https://www.vilaweb.cat/paraulogic/


   

 

   

 

4.8. El beneficiari podrà escollir qualsevol curs del Servei Lingüístic i de Publicacions 

de l’estiu de 2023 o el curs 2023-2024. 

4.9. En cap cas el premi es pot bescanviar per diners. Tampoc no es pot canviar, 

alterar o compensar. 

5. Limitacions del concurs 

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

concurs per d’altres de similars; en aquest cas, se n’anunciarà la modificació amb 

prou antelació. 

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

s’ajorni el curs que hagi triat la persona premiada, ni de qualsevol altre incident o 

perjudici que es pugui produir en el desenvolupament del concurs. 

5.3. 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 des-

qualifica el participant en el concurs. 

5.4. Des del mateix compte d’una de les plataformes (Facebook o Twitter), només 

es pot participar un sol cop; si s’hi participa més d’un cop, se’n tindrà en compte el 

primer i la resta se n’exclouran. 

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 concurs. 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 Facebook 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 concurs 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 pre-

ceptes continguts a la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment 

de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques, 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 concurs, si existeixen dubtes o sos-

pites 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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