1. El tema objecte del present concurs és la redacció del capítol A LA
MANERA DEL LECTOR, de l’obra “XOCOLATA DESFETA”, de JOANLLUÍS LLUÍS, publicada per EDICIONS DE LA MAGRANA.
2. Al concurs s’hi poden presentar totes les persones del territori català
majors de 14 anys que enviïn la redacció del capítol i les seves dades
personals a la següent direcció de correu electrònic: magrana@rba.es
3. Els textos es presentaran en document de word, en tipus de lletra
helvètica o arial 12 punts, a doble espai, i un màxim de 2 pàgines, en
llengua catalana.
4. Els textos hauran de ser originals, i per tant no presentats amb
anterioritat a cap altre concurs, i s’hauran de presentar a títol individual
per part de cada participant.
5. Els textos hauran d’anar acompanyats de les dades personals del
participant: nom i cognoms, número de telèfon, adreça postal i de correu
electrònic.
6. La participació al concurs implica que el participant declara ser l’autor
dels textos, exonerant RBA de tota reclamació per part de tercers.
7. El termini de presentació acaba el 31 de Maig de 2010.
8. El jurat que determinarà el resultat del concurs, el veredicte del qual serà
inapel·lable, estarà format per Joan-Lluís Lluís, Ponç Pons i Vidal Vidal
9. El veredicte i la data de l’entrega de premis es publicarà a
www.magrana.cat.
10. Els originals no premiats seran destruïts immediatament després
d’anunciat el veredicte.
11. Premi: Lot de 20 llibres La Magrana i esmorzar o berenar amb l’autor a
la xocolateria del c/Petritxol
-

El premi no serà transferible ni es podrà canviar per diners en
efectiu.

-

Queden exclosos com a participants els empleats de les
empreses del grup RBA i els seus familiars.

-

La realització de l’activitat relacionada amb el premi s’haurà
d’efectuar abans del 31 de Juliol de 2010.

-

No s’inclou el desplaçament de la ciutat d’origen a Barcelona ni
cap altre despesa addicional.

-

Si després de successius intents, a comptar des del dia després
de l’emissió del veredicte del jurat, hagués resultat impossible
localitzar el guanyador del concurs, aquest perdrà el dret a gaudir
del premi, i es procedirà a l’adjudicació del mateix al següent
suplent i així successivament. Si el guanyador o, en el seu cas,
els suplents no poguessin ser localitzats el concurs quedarà
desert.

-

L’acceptació del premi per part del guanyador implica
l’autorització a RBA per utilitzar el seu nom i imatge amb finalitats
publicitàries. En tot cas, el guanyador podrà revocar en qualsevol
moment la dita autorització enviant un document per escrit,
acompanyat d’una fotocòpia del seu DNI a RBA.

-

El període de reclamació del premi finalitzarà 10 dies que
començaran a comptar el dia després de la data d’emissió del
veredicte.

-

En participar en aquesta promoció, els concursants consenteixen
a la publicació de les seves dades personals a Edicions La
Magrana i que la seva imatge sigui publicada a les publicacions
del grup RBA i a la web www.magrana.cat

-

L’organització del concurs es reserva el dret de modificar les
presents bases o de cancel·lar o ampliar el present concurs en
forma total o parcial, o d’allargar-lo en el temps, fins i tot un cop
començat el mateix, avisant amb antel·lació suficient a la web on
es publiquen les bases. Així mateix, es reserva el dret de resoldre
qualsevol aspecte no reflectit a les presents bases i condicions i
d’interpretar-les davant de qualsevol situació que presenti dubtes,
essent les seves decisions en aquest sentit definitives i
inapel·lables.

-

Les despeses del viatge de la persona guanyadora, del punt
d’origen a la ciutat de Barcelona, van a càrrec del mateix
gunaydor.

-

Les bases del present concurs estan dipositades a la Notaria de
Barcelona
de
Mariano
Gimeno
V.-Gamazo
i
a
https://www.notariado.org/abaco/

