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Bases sorteig “Desconnecta’t i gaudeix d’Spotify sense 

publicitat 6 mesos!” 

Aprovat per la Mesa permanent del CdE En Barcelona a 28 de gener del 2011 

 

 

1. Organitza. Consell de l’Estudiantat de la UPC, amb base al C/ Jordi Girona 

1-3, Edif. Omega S204, Barcelona 

 

2. Finalitat del sorteig: El sorteig consisteix en la dotació de dos passes (a 

diferents guanyadors) per gaudir de la plataforma musical online SPOTIFY 

(www.spotify.es) de forma gratuïta i sense publicitat. 

 

3. Participants. Poden participar tots els usuaris que segueixin la pàgina de 

Facebook del CdE i que estiguin matriculats actualment a la UPC. Queden 

exclosos els Coordinadors del CdE. 

 

4. Participació. Els usuaris que vulguin participar han d’etiquetar-se a la 

imatge del concurs que es publicarà al facebook del consell. 

 

5. Dates. El present concurs serà vigent fins que s’arribin als 1000 seguidors 

de la pàgina de Facebook. 

 

6. Resolució del premi. Resultaran dos guanyadors/es un cop s’assoleixin els 

1000 seguidors de la pàgina del CdE a Facebook. Es farà un sorteig de les 

persones etiquetades usant random.org i el resultat es farà públic en un termini 

màxim de 5 dies laborals. 

 

Cada guanyador rebrà una comunicació del premi per missatge de facebook. 

Els guanyadors hauran d’acreditar la seva condició d’estudamitjançant una 

fotocòpia del carnet de la UPC i última matrícula. 

 

 El CdE no es responsabilitza dels possibles problemes en la recepció dels 

missatges de facebook.  

 

Així mateix els resultat serà publicat com a mínim a la pàgina de Facebook del 

CdE.  

http://www.spotify.es/
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Si no es rep resposta dels guanyadors en els 5 dies següents a la comunicació, 

s’entendrà que renuncien al premi i es tornarà a realitzar el sorteig. 

 

7. Premis. El CdE. entregarà en mà els dos premis als dos guanyadors amb 

els que poder disfrutar dels beneficis (passes sixenals sense publicitat a 

SPOTIFY), un cop l’usuari hagi fet entrega de la documentació anteriorment 

mencionada.  

 

Els premis no podran ser transferits, ni tampoc bescanviats per la quantitat en 

metàl·lic o un premi alternatiu. 

 

Tots els participants donen el seu consentiment al CdE perquè en cas de ser 

guanyadors aquest faci la difusió publica dels seus noms, cognoms i imatges 

en qualsevol medi de comunicació. El citat consentiment no tindrà cap 

compensació. 

 

11. Registre de les Bases. Les bases del present sorteig estaran disponibles a 

la web http://consellestudiantat.upc.edu.  

 

12. Aceptació. La participació en el sorteig suposa l’acceptació de tots i 

cadascun dels apartats d’aquestes bases i resolució. 

 

13. Aclaracions. Qualsevol aclariment o problema serà resolt per la mesa 

permanent del CdE. 

 

14. Legislació. Les presents bases es regiran i interpretaràn conforme la llei 

espanyola.  

 

 

 

 


