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Bases del concurs:  
“Per Sant Jordi, sortegem tres llicències semestrals del programa Rosetta Stone” 

 

1. OBJECTIU  

Els Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona organitzen el sorteig de tres llicències semestrals 
del programa Rosetta Stone Course.  

2. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ 

 Pot participar en el concurs qualsevol persona amb un perfil personal a Facebook (resten 
excloses les pàgines de Facebook). 

 Els participants han de ser majors de 18 anys.  

 La participació en el sorteig és gratuïta. 

 En el moment de rebre el premi, els guanyadors hauran d’identificar-se mitjançant el DNI o un 
document acreditatiu. 

3. MECÀNICA 

 Els participants han de fer clic a “M’agrada” a la notícia del concurs publicada al Facebook 
“Centres d’Autoaprenentatge de Llengües” (www.facebook.com/autoaprenentatge) entre el dia 
10 d’abril i les 12 hores del 24 d’abril de 2014.  

 El dia 24 d’abril, assignarem un número correlatiu a cada un dels participants que ha fet clic a 
“M’agrada” i, posteriorment, procedirem a fer el sorteig. 

 Selecció del guanyador: el guanyador serà escollit per un número aleatori generat pel web 
http://www.random.org. 

 El guanyadors es faran públics el dia 24 d’abril al Facebook del Centres d’Autoaprenentatge 
de Llengües. 

 Els guanyadors serà informats de la concessió del premi mitjançant un missatge del 
Facebook. El guanyadors disposaran d’un termini de cinc dies naturals, des de la comunicació, 
per manifestar per escrit si accepten o rebutgen el premi.  

 Si passats cinc dies des del primer intent de contacte, algun dels guanyadors no contesta o 
renuncia al premi, es farà un nou sorteig; el guanyador anterior perdrà el dret a reclamar el 
premi. 

 Acceptació de les bases. La participació a la promoció implica l’acceptació d’aquestes bases. 

4. PREMI 

 El premi per a cadascun dels guanyadors del sorteig és UNA llicència semestral, al seu nom, 
del programa d’autoaprenentatge de llengües “Rosetta Stone”, en la modalitat Rosetta Stone 
Course. Aquesta llicència serà vàlida entre el 9 de maig de 2014 i el 30 d’octubre de 2014. En 
cap cas l’import del premi serà abonat en efectiu. 



 

5. CALENDARI 

 Presentació de la promoció: 10 d’abril de 2014.  

 Període de participació: del 10 d’abril a les 12 h del 24 d’abril de 2014. 

 Comunicació del guanyador: 24 d’abril de 2014, a les 14h. 

6. ÚS DE LES DADES DELS PARTICIPANTS 

Les dades dels participants només seran utilitzades per aquest sorteig. 

 

Barcelona, 10 d’abril de 2014 

 


