
Bases legals concurs entrades Liceu   
 
S’informa  als  participants  que  el  simple  fet  de  prendre  part  en  el  sorteig  implica  la  total
acceptació de les presents bases:

Organitzador

L’empresa Informació i  Comunicació de Barcelona (en endavant  ICB) amb domicili  social  a
plaça Tísner 1, 08018 de Barcelona, amb CIF A08862997 organitza un sorteig a través del seu
perfil de Twitter de betevé (@beteve).

Requisits de participació:
1. El sorteig es portarà a terme a nivell autonòmic (Catalunya), per a participants exclusivament
majors de 18 anys. 
2. El període de participació en el sorteig començarà dimarts 05/02/19 i finalitzarà el 07/02/19 a 
les 23:00 h 
3. Per seguir de primera mà el curs del sorteig es recomana entrar al perfil de Twitter de betevé 
(@beteve).

Mecànica del joc:
1.El sorteig es publicarà el 05/02/19 al perfil de Twitter de betevé i finalitzarà el 07/02/19 a les
23:00 h 
2.El participant haurà de fer un tuit amb la resposta a la pregunta que es formula als usuaris a
través del web de betevé. 
3.La resposta s’haurà d’enviar a través d’un tuit a Twitter amb l’etiqueta #Liceubetevé 
4.Tanmateix, els participants es poden posar en contacte amb betevé a través de les xarxes
socials  oficials  corporatives o bé a través del  correu electrònic  info@beteve.cat.  en cas de
dubtes o incidències.
5.- Els guanyadors s’escolliran mitjançant un sorteig directe entre tots els participants, a través
del web www.sortea2.com

Premis:
1. El premi consisteix en 4 entrades dobles pel Gran Teatre del Liceu de Barcelona:

• una entrada doble per l'òpera ‘L’enigma di Lea’ 
• una entrada doble per ‘La Gioconda’ 
• dues entrades dobles per a una visita guiada a les instal·lacions del teatre.

2. El premi no es podrà bescanviar pel seu valor en metàl·lic 
3.  El  premi  és  nominatiu,  no  transferible;  és  vàlid  per  als  usuaris  que  havent  resultat
guanyadors compleixin amb la resta de requeriments inclosos en aquestes bases. 

Comunicació del concurs/sorteig i del premi:
1. El sorteig del premi final tindrà lloc el divendres 8/02/19 i s’escolliran 4 guanyadors diferents,
que rebran una entrada doble d’alguna de les comentades en l’apartat anterior, aleatòriament. 
2.  En un termini de 2 dies després d’acabar el concurs, es publicarà al web i al  Twitter de
betevé els guanyadors del sorteig. Per obtenir el premi, l’usuari ens ha de confirmar les seves
dades personals al correu electrònic info@beteve.cat o per missatge privat a través del Twitter
de betevé, especificant el seu nom complert i telèfon de contacte.
3. El guanyador podrà recollir el premi a les taquilles del Liceu,  el mateix dia de la funció pel
punt d'informació que es troba a l'entrada principal, presentant un document acreditatiu.
4. Els possibles costos de desplaçament vinculats al concurs o a la recollida del premi aniran a
càrrec dels concursants.
5. Passats 5 dies des de la publicació dels guanyadors, si aquests no es posen en contacte
amb betevé  per  a  la  confirmació  de  les  seves dades,  rebutgen  el  premi  o  no  els  podem
contactar per la raó que sigui, perdran la seva condició de guanyadors i es seleccionaran uns
altres guanyadors, sota el mateix procediment que els primers, i així successivament. 



6.Per a qualsevol dubte, rectificació de dades, consultes o qualsevol informació relacionada
amb el sorteig, els usuaris poden posar-se en contacte amb betevé a través de les xarxes
socials oficials corporatives o bé a través del correu electrònic info@beteve.cat.

Drets d’imatge i/o propietat intel·lectual

1. Els concursants accepten, mitjançant la participació en el sorteig, que les imatges, continguts
i comentaris que es publiquin podran ser compartits amb la resta d’usuaris al web i xarxes del
programa i publicada al web i altres xarxes socials de ICB. La participació en un concurs que es
desenvolupi total o parcialment a xarxes socials suposa l’acceptació de les normes de cada
xarxa social.  
2.  La participació  en el  sorteig constitueix  una autorització gratuïta per a la  inclusió  de les
imatges, així com la cessió gratuïta dels drets de propietat intel·lectual que en el seu cas se’n
derivin, i per tant la posterior reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de les
mateixes, en qualsevol mitjà i format, i modalitat d’explotació, en tots els idiomes i països del
món, per part d’ICB o de tercers cessionaris d’aquesta. 

Desvinculació amb respecte a Twitter

Twitter no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a
ella. L’usuari es desvincula totalment de Twitter i és conscient  que està proporcionant la seva
informació a l’empresa ICB i no a Twitter.

Protecció de dades de caràcter personal 

En participar en aquest sorteig l’usuari atorga el seu consentiment perquè les seves dades de
caràcter  personal  siguin  tractades per  ICB, amb la exclusiva  finalitat   de gestionar  la  seva
participació en el present sorteig, i entendrem que presta el seu consentiment al tractament de
les seves dades excepte que manifesti la seva oposició per escrit en un termini de trenta dies.

De conformitat  amb el  que estableix  el  Reglament  Europeu UE 2016/679  de Protecció  de
Dades  de Caràcter  Personal,  l'informem que les  dades  de caràcter  personal  facilitades  en
aquest sorteig, són responsabilitat d’ICB i seran tractades de forma confidencial. La informació
facilitada pels  participants es podrà cedir  a  terceres empreses intermèdies,  amb l'exclusiva
finalitat d'aconseguir resultats estadístics per a tals activitats.

El titular de les dades podrà exercitar, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificacions,
supressió  i  oposició  de les  dades recopilades  i  arxivades.  L'exercici  d'aquests  drets  podrà
efectuar-se dirigint-se per escrit  a ICB, a la  plaça Tísner 1,  08018 Barcelona;  o per correu
electrònic info@beteve.cat.

El  titular  disposa  també de la  possibilitat  d’aconseguir,  en  un format  electrònic  organitzat  i
comunament usat, una còpia de les dades que tractades per ICB. Podrà decidir  transmetre
aquestes  dades  a  un  altre  sistema  sempre  que  les  dades  objectes  d'aquesta  transmissió
estiguin subjectes a un tractament automatitzat.

La  informació  facilitada  romandrà  en  la  titularitat  d’ICB  per  a  finalitats  estadístiques  i/o
publicitàries, fins que vostè exerceixi el dret de supressió mencionat anteriorment.

Responsabilitats:

1. ICB es reserva el dret d’anul·lar el concurs en qualsevol moment i/o realitzar canvis en el
premi del guanyador.
2.  ICB es reserva el  dret  de rebutjar  o excloure  qualsevol  participant  dels  concurs que no
reuneixi els requisits descrits en les presents bases i termes de participació, o contravingui les
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normes o finalitat del concurs.
3.  S’exclourà  automàticament  del  concurs  qualsevol  imatge  no  adequada,  inapropiada  o
ofensiva.  Així  mateix,  ICB  es  reserva  el  dret  de  denunciar  i  demanar  l’eliminació  d’una
participació si aquesta vulnera drets personals, resulta ofensiva o discriminatòria.
4.  El  participant  mantindrà indemne a ICB de qualsevol  reclamació,  queixa o demanda de
tercers en relació amb els possibles drets que poguessin derivar-se de la seva participació.


