10è ANIVERSARI D’ILLA CARLEMANY
BASES DEL CONCURS “FEM REALITAT EL TEU SOMNI”
1/NOM I PRODUCTE PROMOCIONAL
Gestora del Centre Comercial Illa Carlemany, SLU (d’ara endavant, l’Organització),
organitza un concurs entre els dies 5 i 19 de juliol, ambdós inclosos, sota la modalitat de
concurs gratuït, en què poden prendre part tots els visitants del centre comercial Illa
Carlemany majors d’edat.

La finalitat del concurs és concedir un desig a una de les persones participants en el
concurs, de manera que s’estableixi un vincle emocional entre el centre comercial Illa
Carlemany i els seus visitants.
2/ÀMBIT TERRITORIAL DEL CONCURS, DURADA I PERSONES LEGITIMADES
El concurs es duu a terme en territori andorrà i només té validesa en aquest territori.
El concurs comença a les 12 de migdia del dia 5 de juliol de 2019 i acaba a les 20 hores
del 19 de juliol. L’horari per participar-hi és el següent:
De dilluns a divendres, de 12 a 14 i de 18 a 20 hores; els dissabtes, d’11 a 14 i de 16 a 21
hores, i els diumenges, d’11 a 14 hores.
3/GRATUÏTAT DEL CONCURS
La participació al concurs és gratuïta i no implica cap tipus de desemborsament
econòmic per participar-hi.
4/MECÀNICA I DESCRIPCIÓ DEL CONCURS
Requisits per participar-hi:
- Presentar el passaport o un document d’identitat a l’estand que hi haurà
disponible, per a l’acció, a la planta baixa i emplenar un document amb les dades
personals: nom, cognoms, adreça postal completa, dia, mes i any de naixement,
número de telèfon fix i de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic.
- Signar una fitxa amb les dades personals en què s’autoritzi l’ús de les imatges
que s’enregistren, no amb finalitat publicitària, però sí amb la finalitat de
difondre l’acció.
- Resum, en dues línies, del somni o desig que es vol demanar i que s’enregistrarà,
i la seva estimació econòmica.
- Fer un enregistrament davant la càmera, a l’espai o plató dels somnis muntat per
a aquesta finalitat a la planta baixa del centre comercial.

S’admet una única candidatura de cada persona per dia, de manera que una persona es
pot presentar tots els dies del concurs amb el mateix desig o somni o amb un altre de
diferent.
Cada enregistrament computa com un únic somni, independentment de la quantitat de
persones que participin en l’enregistrament, tenint en compte que tots els que hi
intervinguin han de ser majors d’edat i han d’haver signat la corresponent autorització.
No està permès que menors d’edat participin en la gravació: ni poden ser enregistrats
ni gravada la seva veu.
La totalitat de somnis o desitjos enregistrats es pot projectar aleatòriament en una
pantalla instal·lada per a aquesta finalitat al centre comercial i a les xarxes socials d’Illa
Carlemany.
La gerència del centre comercial Illa Carlemany seleccionarà deu finalistes d’entre tots
els enregistraments. Es valorarà el contingut o caràcter del somni o desig i l’originalitat
en la seva exposició, i es permet, si es vol, l’ús d’atrezzo.
El dia 20 de juliol, a les 17 hores, es reunirà un jurat independent, format per un nombre
imparell de persones escollides per la gerència del centre comercial Illa Carlemany i la
seva agència d’esdeveniments. Després de visionar els deu enregistraments finalistes,
en seleccionarà un, que serà el guanyador.
Prèviament, però, l’Organització s’haurà posat en contacte amb els deu finalistes, via
telefònica al número facilitat en el moment d’apuntar-se al concurs, per comunicar-los
la necessitat de ser presents el dissabte 20 de juliol, a les 19 hores, a l’escenari que hi
haurà instal·lat a la planta baixa del centre comercial, per tal de rebre el premi si són els
guanyadors. És imprescindible la presència a l’acte final per poder recollir-lo. Quan es
presentin a l’escenari, hauran d’identificar-se amb un document oficial, el mateix que
van presentar en el moment que van registrar la seva participació.
Si els finalistes no responen a les trucades telefòniques per confirmar la seva acceptació
en els termes assenyalats anteriorment, o el número de telèfon facilitat és il·legible o
erroni, s’entendrà a tots els efectes que els finalistes renuncien a la seva condició de
finalistes. Es farà un màxim de cinc trucades a cada finalista i, en cas que un o més d’un
dels deu escollits no es localitzin, el jurat decidirà si accepta tenir en consideració cap
altre enregistrament com a finalista.
La mecànica que regeix aquest concurs —que es publicarà al web, a les xarxes socials i
al mateix estand instal·lat a la planta baixa del centre comercial— pot ser variada en
qualsevol moment, en termes de participació efectiva, en funció de l’èxit de la
convocatòria. En aquest cas, l’Organització informarà del canvi pels mateixos canals amb
què ho haurà fet per difondre les bases inicials.
5/PREMI
El premi és fer realitat el somni del participant, tenint en compte que ha de ser una sola
cosa o concepte i no part d’un total;
que cal que sigui quelcom tangible i quantificable econòmicament;

que el valor del qual no pot superar els 5.000 € (cinc mil euros) impostos inclosos;
que en cap cas s’entregarà l’import del premi en metàl·lic.
Gestora del Centre Illa Carlemany SLU, o en nom seu Equipo KAPTA —empresa
contractada per Gestora del Centre Illa Carlemany, SLU, per dur a terme
l’esdeveniment—, es responsabilitzen del pagament del premi, prèvia presentació de la
factura o factures corresponents a nom de Gestora del Centre Illa Carlemany, SLU, o
Equipo Kapta.
Cal que el somni es faci realitat en els cinc mesos posteriors a la fi del concurs, i es fixa
el dia 20 de desembre de 2019 com a data màxima.
Dels deu finalistes, només un pot ser el guanyador del concurs. Els nou restants, en cas
d’haver-se presentat amb el passaport o un altre document d’identitat (el mateix que
van presentar en el moment de registrar-se al concurs), rebran una targeta regal ILLA
CARLEMANY de 200 € acceptada en tots els establiments del centre comercial Illa
Carlemany excepte a l’aparcament. La targeta regal ILLA CARLEMANY té una validesa
d’un any aproximadament.
No s’admet el bescanvi del premi en diners en metàl·lic, ni cap altre tipus de canvi,
alteració o compensació, ni cessió a tercers a petició de la persona guanyadora.
6/RESPONSABILITATS
L’Organització no es fa responsable de la impossibilitat de registrar algun participant per
un error en la captura de les seves dades personals, com a conseqüència d’haver-ne
posat de falses, incompletes, il·legibles o errònies.
L’Organització no es fa responsable de les incidències de qualsevol mena (per exemple,
impossibilitat de registrar les dades d’alguna persona participant, interrupció o pèrdua
de connexió...) que siguin conseqüència d’una avaria en el programa informàtic com a
conseqüència d’una força major, ni tampoc de les incidències que s’originin per casos
de força major derivats d’agents externs naturals (atmosfèrics, climatològics) o bé per
una deficiència en la prestació del servei per part de la companyia subministradora.
Feta l’entrega en els termes indicats, s’entén que l’Organització ja ha complert les
obligacions assumides en virtut d’aquest concurs, i la persona premiada renuncia a
qualsevol reclamació posterior.
L’Organització no es fa responsable de les possibles pèrdues, robatoris, deterioraments
o qualsevol altra circumstància imputable a tercers o a Internet que puguin afectar la
participació en el present concurs i el lliurament del premi i el fet que en pugui gaudir la
persona guanyadora.
A la vegada, l’Organització tampoc no es fa responsable de l’ús indegut del premi que
en pugui fer la persona guanyadora.
7/MODIFICACIONS I/O ANNEXOS
L’Organització es reserva el dret de modificar, canviar, ampliar i/o introduir annexos
amb referència al present concurs en qualsevol moment i fins i tot la seva possible
anul·lació, abans de la data de finalització de la campanya, sempre que sigui per causa

justificada, i es compromet a notificar amb l’antelació suficient les noves bases,
condicions o, si fos el cas, l’anul·lació definitiva, a través dels mateixos canals pels quals
s’han donat a conèixer aquestes bases.
8/DRETS D’IMATGE
Els concursants, en participar, accepten, automàticament, la cessió, ús, publicació i
reproducció de la seva imatge i nom a tot el món i sense limitació, en qualsevol tipus de
difusió, concurs, publicació, incloent-hi Internet, xarxes socials, pantalles del centre
comercial o qualsevol altre canal, sigui quin sigui, amb la finalitat d’informar sempre
sobre aspectes relacionats amb el concurs, sense que per això els participants rebin una
contraprestació o bé adquireixin drets a favor seu.
En particular accepten la publicació i difusió gratuïta d’un nombre indeterminat de fotos
i vídeos de la seva imatge com a guanyadors del concurs, per acompanyar la publicació
d’articles de premsa, escrits, ràdio, televisió i Internet, xarxes socials i la pàgina web del
centre comercial.
9/DADES DE CARÀCTER PERSONAL
En emplenar el full de participació del concurs, cal donar les dades personals (nom i
cognoms, adreça, CP, país, telèfon fix i mòbil, data completa de naixement, correu
electrònic...). Aquestes dades són obligatòries i necessàries per tal de gestionar el premi
i seran incloses a la base de dades “Concursos ILLA”. Si no se n’accepta la cessió i inclusió
en aquest arxiu de dades, no es podrà contactar amb la persona guanyadora si fos el
cas. A més, si la persona participant ho accepta explícitament, les seves dades
s’inclouran en el fitxer “Visitants ILLA”, la finalitat del qual és enviar newsletters,
informació comercial, comunicacions, etc. del centre comercial als seus visitants.
En ambdós casos són bases de dades i procediments ajustats a la legislació vigent a
Andorra, el beneficiari, en els dos casos, és Gestora del Centre Illa Carlemany, SLU, i es
tracten d’acord amb la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de protecció de
dades personals. Els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició es poden exercir a
l’adreça d’avinguda Carlemany, 70, d’Escaldes-Engordany (Andorra). És obligació de
l’usuari mantenir actualitzades les dades de forma que corresponguin a la realitat en
cada moment.
10/EXCLUSIÓ DE PARTICIPACIÓ
Queden excloses de participació les persones que treballen en qualsevol establiment,
servei o òrgan de direcció del centre comercial o que formin part o es vegin implicades
en l’organització del concurs. Sí que ho poden fer les persones del seu entorn familiar.
11/ACCEPTACIÓ DE BASES LEGALS I RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
Els participants, pel sol fet de participar en el concurs, accepten les bases i el criteri de
l’Organització quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del present concurs,
que resultarà inapel·lable.
A la vegada, l’Organització es reserva el dret d’eliminar les persones participants que
defraudin o alterin el bon funcionament de la promoció.

11/LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les bases del present concurs es regeixen per allò que dicti la llei andorrana, sense
perjudici d’allò que disposen aquestes bases amb referència a la solució d’incidències
per participació fraudulenta. Per a qualsevol litigi que pugui derivar de la interpretació
i/o de l’aplicació de les bases que aquí es presenten, tant l’Organització com les persones
participants se sotmeten expressament a la jurisdicció i a la competència dels
organismes judicials d’Andorra si fos el cas.

