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BASES I SORTEIG Setmana Catalana Prevenció del Càncer #menjasaimoute17 
 
 

La Federació Catalana d’Entitats contra el càncer (FECEC), amb NIF G-62599212 i 
domicili social al C/Pere Verges, 1 despatx 11.1 de Barcelona,  organitza el I Sorteig 
Setmana Catalana de la Prevenció del Càncer, que es  regirà per les bases següents: 
 
1a. Aquest sorteig s’adreça totes les persones que pengin una foto a les xarxes socials  
amb l’etiqueta #menjasaimoute17  i/o l’enviin a l’adreça de correu 
comunicacio@juntscontraelcancer.cat.   
 
2a: L’objecte del sorteig és una foto, el tema del qual, ha d’estar relacionat amb els 
punts 3, 4 i 5 del Codi Europeu contra el Càncer. Concretament alimentació saludable, 
pes saludable i activitat física diària.  
 
3a: Cada foto se li assignarà un número, formant el llistat de números que entraran en 
el sorteig. No hi ha límit de fotos presentades per participant . 
 
4a. Les fotos es poden penjar i enviar del 25 de setembre  al 9 octubre. Per assegurar 
la participació en el sorteig, ja que hi ha xarxes socials privades,  es recomana enviar-
les també a l’adreça comunicacio@juntscontraelcancer.cat. , indicant les dades de 
contacte de l’autor: nom complert, adreça correu electrònic, telèfon.  
 
5a. No s’acceptaran fotos que no estiguin relacionades amb els temes indicats en el 
punt 2. La participació és gratuïta. 
 
6a. El 10 d’octubre 2017  es farà el sorteig a la seu del portal Adolescents.cat, 
mitjançant l’extracció aleatòria dels dos números guanyadors. 
 

7a. Els dos números guanyadors rebran una càmera GOPRO Hero Session, amb un 
preu de compra de 169.99€, donades per l'empresa: KPsport. (Kit personalización sport 
S.L) amb C.I.F: B-61407623 de  Montmeló. 

 
8a. La publicació del resultat del sorteig tindrà lloc el mateix dia 10 d’octubre a través 
del web i xarxes socials de la FECEC.  
 
9a. Us de les imatges i ús de les dades 

 Les fotografies publicades amb l’etiqueta #menjasaimoute17 seran públiques al 
web i xarxes socials de la FECEC. 

 Totes les imatges que participen en aquest sorteig poden ser usades per la 
FECEC amb posterioritat a la data del sorteig.  

 La publicació d’imatges amb l’etiqueta #menjasaimoute17 significa l’acceptació 
de les bases i el permís perquè ens posem en contacte amb els guanyadors a 
través d’un missatge a la fotografia. 

 D’acord amb la Llei Orgànica 15/19999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades de Caràcter Personal, les dades dels participants i dels guanyadors NO 
no s’incorporaran a cap fitxer de la FECEC. 
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9a. El fet de participar en aquest sorteig suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases. 
Qualsevol qüestió no prevista en aquestes bases serà resolta pels organitzadors 
  
Barcelona, setembre 2017 


