BASES DEL CONCURS INFANTIL
BASES per al concurs infantil “1000 Motius per somriure”
1. L’àmbit del present concurs és el d'Astúries, Catalunya, Madrid i Comunitat
Valenciana, i abasta els visitants de les fàbriques
DANONE Aldaia, Parets dels Vallès, Salas i Tres Cantos, de tots aquells nens de 6
a 12 anys que hagin realitzat la visita a les corresponents fàbriques Danone, en el
marc del projecte ”Viatge a l’interior del iogurt”.
2. El present concurs està dirigit als nens que, un cop efectuada la visita a les
fàbriques Danone, facin arribar a DANONE
una postal que reflecteixi els motius que el participant té per somriure, a través
d’una frase i un dibuix o d’una
representació gràfica.
3. La vigència del concurs comprèn des de l'1 de setembre de 2016 fins al 19 de
maig de 2017.
4. El concurs es donarà a conèixer a través dels mitjans següents: a la carta
d’invitació que s’envia als responsables dels centres escolars per realitzar les
visites, en el correu electrònic recordatori que s’envia als responsables dels
centres escolars i en el bloc de postals que s’entregarà als visitants el dia de la
visita a la fàbrica.
5. Perquè els participants en el següent concurs tinguin opció a premi, hauran
d’enviar la postal que hagin treballat, durant el període de vigència del concurs,
fins al 19 de maig de 2017, a l’atenció de:
Concurs “1000 motius per somriure”
Apartat de correus núm. 6.
08970. Sant Joan Despí.
El compliment d’aquestes condicions resulta, 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 participant haurà d’haver realitzat, a casa, una postal, tal com ha quedat
indicat, amb un motiu o motius que té per somriure. El motiu podrà plasmar-se
en dibuix + frase. També es podran fer servir altres tècniques artístiques i
creatives com ara el collage, pintura, fotografia. Així mateix, és necessària la
participació dels pares, allà on els pares comparteixin també
el seu motiu per somriure.
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el dia 19/05/2017.

7. El participant garanteix que disposa dels drets i autoritzacions que siguin
necessaris, sobre les propostes, per a la seva aportació i entrega a DANONE, SA
per a la seva utilització i explotació total o parcial per DANONE, SA.
8. Amb l’enviament de les propostes, el participant consent la publicació de la
seva participació, que inclogui
el seu nom, centre escolar, junt 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
en l’entrega dels premis en cas de
resultar 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 els treballs i en valorarà els aspectes següents:
- L’originalitat del motiu per somriure, la seva creativitat, qualitat i riquesa
artística, així com la presència de conceptes relacionats amb motius per
somriure i la participació de les famílies en l’espai destinat a aquest efecte.
A cadascuna de les Comunitats Autònomes participants se seleccionarà un
guanyador de 6-8 anys (nens que cursin primer o segon de Primària), un altre de
8-10 anys (de tercer o quart de Primària) i un altre de 10-12 anys (cinquè o sisè
de Primària).
El veredicte s’emetrà en data 02/06/2017.
1- Els premis concedits consistiran en:
• Els 12 nens guanyadors rebran, per a ell i la seva família (pares,
germans), 5 entrades a un parc
d’atraccions designat per DANONE, SA (no estan inclosos els
desplaçaments ni allotjaments).
•
Les postals guanyadores apareixeran publicades a la pàgina web
www.alimentasonrisas.es
Reclamació i entrega del premi:
A partir del 5 de juny del 2017, es publicarà a través del web
www.alimentasonrisas.es i en aquest cas, en altres mitjans de comunicació
escrits i/o digitals, la relació dels guanyadors.
L’entrega del premi es realitzarà a partir del 5 de juny del 2017 en l’espai que es
destini a tal efecte. DANONE, SA concretarà la data i el lloc de l’entrega de
premis.
Els guanyadors hauran de reclamar el premi abans del dia 15 de setembre del
2017, data en què s’entendran com a caducats i sense opció de reclamació. El
període per gaudir del premi l’establirà el parc triat.

10. 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.
En cap cas se substituirà el premi, a petició dels afortunats, per diners en efectiu
o per un altre premi diferent al previst.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.

