BASES LEGALS DEL SORTEIG D'ALBERGS ESTIU 2021

I.

REALITZADOR DE LA CAMPANYA

L'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) té previst realitzar una acció en la xarxa social
Instagram que es desenvoluparà de conformitat amb el que s'estableix en les següents
bases:

II.

MODALITAT I PROPÒSIT DE L'ACCIÓ

Amb la finalitat de fomentar l'ús dels albergs juvenils de l'IVAJ, es planteja la realització
de diferents sortejos, els premis dels quals seran estades en alguns dels albergs adscrits
a l'entitat. Esta campanya pretén recollir interaccions en format comentaris en els posts
en els quals s'anuncien els sortejos.

III.

QUI POT PARTICIPAR

Podran participar en la promoció totes aquelles persones físiques residents en la
Comunitat Valenciana, que tinguen entre 18 i 30 anys d'edat, que disposen del Carnet
Jove vigent i que realitzen els passos requerits per a participar (comentar etiquetant a 3
persones).

IV.

TERMINI DE L'ACCIÓ

El període de participació s'iniciarà el dia 21 de maig a partir del moment en el qual es
publique el post corresponent al sorteig i durarà fins al dimarts 25 de maig a les 23:59h.
L'IVAJ publicarà el nom del perfil d'els/les 3 guanyadors/es en les seues stories l'endemà.
També els contactarà a través de missatge privat per a informar-los que han sigut
seleccionats/es per a demanar-los el seu nom, telèfon i correu electrònic.
Cadascun dels premis inclou allotjament per a 4 persones (totes elles de 18 a 30 anys i
amb el Carnet Jove vigent) en l'alberg La Marina a Teulada-Moraira. Inclou també pensió
completa des del sopar del divendres 28 de maig fins al menjar del diumenge 30 de
maig.
L'IVAJ es reserva el dret a modificar les dates establides, en qualsevol moment,
comprometent-se a publicar aquesta modificació a través de les presents Bases Legals.

V.

PROCEDIMENT DE PARTICIPACIÓ

En les dates indicades en el punt V d'aquestes Bases Legals, es publicarà en el perfil
d'Instagram de l'IVAJ, així com en el perfil de Facebook i de Twitter, un post mitjançant
el qual s'animarà als seguidors de l'IVAJ a participar.

Per a participar en l'acció, les persones usuàries hauran d'esmentar 3 persones en
comentaris del post del sorteig. A més, se'ls recomanarà seguir a l'entitat i compartir el
post en les seues stories esmentant l'IVAJ per a tindre més possibilitats.
La selecció de persones guanyadores es realitzarà a través de l'eina EasyPromos, la qual
seleccionarà de manera aleatòria a les persones guanyadores de cadascun dels sortejos,
tenint en compte que complisquen el requisit obligatori: esmentar 3 persones en
comentaris.
L'incompliment del que s'estableix en les presents Bases Legals comportarà la
inadmissió com a participant del concurs.
Així mateix, l'IVAJ estarà legitimat en tot moment per a retirar de la participació als qui
utilitzen mecanismes de participació contraris a la legalitat.
L'IVAJ es reserva el dret de cancel·lar la promoció si no es reuneixen participacions
vàlides suficients per a seleccionar a les persones premiades. L'IVAJ queda alliberat de
qualsevol obligació amb les persones que hagueren participat.

VI.

PUBLICACIÓ DELS CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les persones participants cedeixen, sense límit temporal ni territorial algun la totalitat
dels drets de propietat intel·lectual i d'imatge que poguera correspondre-li sobre el
contingut posat a disposició a través de la publicació de contingut en els albergs per part
dels guanyadors/es en el moment en el qual gaudisquen del premi.
D'aquesta manera, l'Organització podrà utilitzar com considere oportú el material rebut,
tallant i/o editant, les imatges o textos per a la difusió que lliurement determine, dins
dels límits de la llei de protecció de dades i sense violar l'honor i el decòrum de la
persona participant.
Les persones participants seran responsables de qualsevol reclamació que reba
l'Organitzador, derivada del contingut subministrat per a participar, mantenint indemne
a l'Organitzador enfront de qualsevol reclamació que aquestes puguen rebre de
qualsevol tercer per tal motiu.

VII.

DRETS D'IMATGE

La persona que participe assumeix expressament qualsevol responsabilitat contreta
amb tercers per la realització i publicació d'aquest contingut, especialment en el
relacionat amb els drets d'imatge o propietat intel·lectual que pogueren
correspondre'ls, eximint en tots els casos a l’IVAJ de qualsevol reclamació sobre aquest
tema.
Les persones participants accepten expressament que el seu nom aparega i s'emeta com
a crèdit d'autor del contingut pujat a les xarxes socials de l’IVAJ, així com en qualsevol
altre suport de comunicació dins dels límits de la llei de protecció de dades i sense violar
l'honor i el decòrum de l'usuari participant.

VIII.

COMUNICACIÓ DELS RESULTATS DEL SORTEIG

L'IVAJ es comunicarà directament amb les persones guanyadores per missatge directe.

IX.
ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en el concurs implica la total acceptació de les presents bases.

X.

DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

Si s'evidenciara que qualsevol de les persones participants no compleix amb els requisits
exigits en les bases, o les dades proporcionades per a participar no foren vàlids, la seua
participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament excloses de la Promoció
perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d'esta Promoció.

XI.

PUBLICACIÓ DE COMENTARIS I OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut de les quals es considere inadequat,
que siguen ofensius, injuriosos o discriminatoris o que pogueren vulnerar drets de
tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulneren els principis
de dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. L'IVAJ no es
responsabilitza dels danys ocasionats pels comentaris que facen els qui participen en la
Promoció, i que en qualsevol moment pogueren ferir la sensibilitat d'altres persones.
L'IVAJ es reserva el dret a eliminar aquells comentaris que considere inadequats o que
puguen ferir la sensibilitat d'uns altres.

