BASES DEL CONCURS INFANTIL
“La fàbrica de somriures”
BASES per al concurs infantil “La fàbrica de somriures”
1. L’àmbit del present concurs és el de Catalunya, Comunitat de Madrid,
Comunitat Valenciana i el Principat d’Astúries. Abasta els visitants de les
fàbriques DANONE, Tres Cantos, Parets del Vallès, Aldaia i de Salas, de tots
aquells visitants que hagin realitzat la visita a les corresponents fàbriques de
Danone en el marc del projecte “Viatge a l’interior del iogurt”.
2. El present concurs està dirigit als grups d’edats compreses entre els 6 i 12 anys
que, facin arribar a DANONE una proposta d’acció que el grup participant
desitjaria fer en el seu entorn més proper (barri, ciutat...), amb l’objectiu de fer
somriure les persones del seu voltant.
3. La vigència del concurs finalitzarà el 12 de maig del 2017.
4. El concurs es donarà a conèixer a través dels mitjans següents: a la butlleta
d’invitació que s’envia als responsables dels centres escolars que vénen a la
visita, a la pàgina web de DANONE, SA, al kit digital de benvinguda, al correu
electrònic recordatori que s’envia als responsables dels centres escolars i a la
plantilla que s’entregarà a la fàbrica el dia de la visita.
5. Perquè els grups participants en el present concurs tinguin opció a premi, hauran
d’enviar la plantilla amb la proposta que hagin treballat, durant el període de
vigència del concurs, fins al 12 de maig del 2017, a l’atenció de:
Concurs “La fàbrica de somriures”
Apartat de correus núm. 6.
08970. Sant Joan Despí
Per fax: 931 980 606
O per correu electrònic a:
fabricadanone@proyectoeducativo.es
O entregar directament al personal de Fàbrica que us atendrà durant la visita.
El compliment d’aquestes condicions és, doncs, un requisit indispensable,
conforme a les Bases del present concurs, per tenir opció al premi que es
concedirà.
6. La mecànica del concurs serà la següent:
El grup participant haurà d’haver completat la plantilla, tal com ha quedat
indicat, amb una acció o accions que voldria dur a terme al seu entorn per fer
somriure les persones del seu voltant. La proposta també haurà d’incloure la
descripció de tots els materials i altres elements necessaris per implementar
l’acció.

El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 12 de maig de 2017.
7. El grup participant garanteix que disposa dels drets i autoritzacions que siguin
necessaris, sobre les propostes, per a la seva aportació i entrega a DANONE, SA
i per a la seva utilització i explotació total o parcial per DANONE, SA.
8. Amb l’enviament de les propostes, el grup participant accepta: la publicació de
la seva proposta, que aquesta inclogui noms, centre escolar i classe (si fos el
cas), juntament amb la resta de participants seleccionats, a la pàgina web i en els
diferents mitjans online i premsa escrita, així com la publicació de les
fotografies que puguin realitzar-se durant la implementació de l’acció i el
lliurament de premis, en cas de resultar un grup guanyador.
9. El jurat, que decidirà sobre els treballs que resultaran premiats, estarà representat
tant per empleats de DANONE, SA, com per assessors externs.
El jurat analitzarà les propostes i en valorarà els aspectes següents:
-l’originalitat de la proposta d’acció, la viabilitat de la implementació, la
participació dels membres del grup, la capacitat de la proposta per fer somriure
altres persones, la seva visibilitat i capacitat de comunicació, així com l’impacte
quantitatiu en el seu entorn.
A cadascuna de les Comunitats Autònomes participants se seleccionarà un grup
guanyador. El veredicte s’emetrà en data 26/05/2017.
10. Els premis concedits consistiran en:
 Danone donarà suport, amb CINC-CENTS EUROS (500 €) NETS, al
projecte del grup guanyador, així com també li facilitarà un equip
assessor per poder dur a terme l’acció. El suport de l’equip assessor
consistirà en: assessorament telefònic al grup guanyador, així com una
visita presencial per ajudar a aconseguir un impacte més important de
l’acció. L’equip assessor ajudarà a involucrar més actors (professorat,
mitjans de comunicació, autoritats...), així com a elaborar una agenda de
l’acte. A més, hi serà present el dia de l’acció per donar suport tècnic.
 El grup rebrà una placa com a guanyadors de “La fàbrica de somriures”
 La gravació i fotografies de l’acció es publicaran a la pàgina web de
www.alimentasonrisas.es i en els mitjans que es consideri oportú.

Reclamació i entrega del premi
A partir del dia 26 de maig del 2017, es publicarà a través del web
www.alimentasonrisas.es i en aquest cas, en d’altres mitjans de comunicació
escrits i/o digitals, la relació dels guanyadors.
La gestió del premi, és a dir, la transferència dels CINC-CENTS EUROS (500 €)
NETS al grup guanyador, la realitzarà DANONE S.A. a partir del dia 5 de juny del
2017.

La implementació de l’acció per alimentar somriures es realitzarà entre el
29/05/2017 i el 22/06/2017 en el lloc que el grup hagi definit en la seva proposta.
La materialització i el gaudi del premi estarà condicionat en tot moment per la
signatura prèvia per part del representant del grup guanyador del document
d’Acceptació del premi.
La negativa a signar aquesta Acceptació del premi serà entesa com una renúncia
expressa al premi i resultarà guanyadora la proposta següent seleccionada pel jurat.
Els guanyadors hauran de reclamar el premi abans del 15/09/2017 data en què
s’entendran com a renunciats i sense opció de reclamació.
11. En qualsevol cas, DANONE SA garanteix una política de confidencialitat de la
informació aportada pels participants en aquest concurs, i es compromet a la
protecció de les dades personals en els termes establerts per la Llei Orgànica
15/99, del 13 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Els premis no podran ser canviats per un altre premi diferent al previst, ni podran
ser cedits a terceres persones.
12. El participant, amb l’entrega de les seves propostes, cedeix a DANONE SA els
drets privats dels mateixos, tant d’imatge com de propietat intel·lectual per a la
seva total o parcial reproducció, ús, distribució, comunicació pública i qualsevol
altra mena d’activitat sobre les mateixes, tant en format electrònic, digital o
paper, així com qualsevol altre tipus de suport. I, en especial, el participant
cedeix els drets citats per emplaçar els treballs realitzats, a la pàgina web
www.alimentasonrisas.es així com en altres mitjans online i escrits.
El participant identificat en cada cas com a autor de la proposta que ha enviat és
l’únic responsable del contingut del mateix, així com d’assegurar-se que el
material remès per a la seva inclusió en el web compleix amb les lleis que, en
cada cas, puguin ser d’aplicació.
13. DANONE, SA es reserva el dret de modificar, sense avís previ, les presents
bases per motius de procediment i sempre de manera que no perjudiquin els
drets dels participants.
14. Per a qualsevol consulta addicional sobre la promoció, el participant tindrà a la
seva disposició el telèfon del Servei d’Atenció al Consumidor, 902.180.957.
15. La participació en el present concurs implica l’acceptació de les Bases
exposades anteriorment, que estaran a disposició del públic en el web de
DANONE, indicat més amunt.

