
 

 

 

 

 

 

Organitzadors 

El Servei de Llengües i Terminologia organitza el concurs #StJordiUPC16, amb la col·laboració 

del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, i el Servei de Comunicació de la UPC, amb la 

finalitat de dinamitzar la diada de Sant Jordi a la UPC i a les xarxes socials. 

Període 

El concurs es du a terme del 20 al 23 d’abril. 

Llocs d’intercanvi de llibres 

Els punts habilitats per a l’intercanvi de llibres són les biblioteques de la UPC i els edificis 

Vèrtex i Til·lers del Campus Nord del 20 al 23 d’abril. Dissabte 23 només es podran alliberar 

llibres a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté. 

Caràcter gratuït del concurs 

El concurs es fa sota la modalitat de ‘sorteig gratuït’, la qual cosa vol dir que, per participar-hi, 

no cal abonar cap quantitat econòmica. 

Destinataris 

Hi poden participar totes les persones físiques que disposin d’un compte a les xarxes socials 

Twitter, Instagram o Facebook. 

Mecànica del concurs  

1. Del 20 al 23 d'abril s’ha d’alliberar o intercanviar un llibre als punts de les biblioteques 

de la UPC o dels edificis Vèrtex i Til·lers. Dissabte 23 només estarà oberta la Biblioteca 

Rector Gabriel Ferraté. 

2. També es pot participar en el concurs si es regala, rep o recomana un llibre. 

BASES DEL CONCURS 

#StJordiUPC16 
  



 

3. L’alliberament o intercanvi s’ha d’explicar a Twitter o Instagram, o pujar-hi una foto, 

amb l'etiqueta #StJordiUPC16 o bé fer-ne un comentari a la publicació de Facebook de 

l'SLT. 

4. Es poden fer tots els tuits, fotos i comentaris que es vulgui. 

Premis 

Els premis del concurs són: 

 1 lector de llibres electrònics. 

 6 lots de 2 llibres. 

 5 abonaments de 10 entrades per a la Filmoteca de Catalunya. 

Els premis són intransferibles i no es poden bescanviar per diners en metàl·lic ni per qualsevol 

altra compensació.  

Sorteig 

El Servei de Llengües i Terminologia numerarà tots els tuits, fotos i comentaris que s’hagin 

publicat i farà un sorteig a través de la plataforma random.org. 

El dia 25 d'abril es publicarà qui ha guanyat el sorteig a través del Twitter, Facebook i 

Instagram del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC. 

Autoria i drets d’autor de les imatges penjades 

 

Les persones que participen en el concurs declaren que són titulars dels drets d’autor de les 

fotografies presentades en el marc del concurs. 

Les persones que hi participen cedeixen de forma no exclusiva a la Universitat Politècnica de 

Catalunya els drets de reproducció, distribució i comunicació pública a qualsevol mitjà 

(incloent-hi Internet) de les fotografies, així com la seva adaptació o transformació amb 

finalitats de conservació i/o difusió. Les fotografies s’utilitzaran exclusivament amb finalitats 

de difusió dels serveis universitaris i sense fer-ne, en cap cas, un ús comercial. 

Dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge 

Les fotografies presentades en el marc del concurs han de respectar el dret a la intimitat de les 

persones i a la pròpia imatge, d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció 

civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Les persones 

participants es comprometen a tenir el consentiment exprés de les persones que puguin veure 

afectats els seus drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 

Responsabilitat 

La Universitat Politècnica de Catalunya declina tota responsabilitat que pugui derivar-se 

respecte a les fotografies presentades en el marc del concurs i es reserva el dret de no publicar 

les fotografies que no s’ajustin a les bases del concurs i/o que atemptin contra els drets de 

tercers. 
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Acceptació de les bases 

La participació al concurs suposa la plena i total acceptació d’aquestes bases i el compromís de 

complir-les. 

Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases, prevaldran els criteris dels 

organitzadors. 


