
 

 
 
BASES DEL CONCURS DE DEU CURSOS GRATUÏTS A L’ESCOLA D’ESTIU 2020  
  
Entitat organitzadora:  
Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya  
  
Introducció:  
Amb la intenció de promoure les seves xarxes socials (Facebook i Instagram), el Col·legi ofereix deu 
places gratuïtes en un curs de l’Escola d’Estiu 2020 a les persones que en siguin seguidores.   
  
Normes de participació:  
Aquest concurs és obert a les persones que siguin seguidores d’alguna de les nostres xarxes socials 
(Facebook i Instagram) i també a les persones que ens comencin a seguir des d’aquesta data fins a 
l’inici de l’Escola d’Estiu, l’1 de juliol de 2020.   
Per participar-hi cal que sigueu seguidors de les xarxes esmentades i que ens envieu un missatge al 
mail comunicacio@cdl.cat indicant-nos el vostre nom, correu electrònic i telèfon de contacte, i 
encapçalant el missatge amb “Premi EE 2020”. El termini per enviar-nos el mail acaba el dilluns 22 de 
juny. 
  
Premis:  
Els premis consisteixen en 10 places gratuïtes en un dels cursos en línia de formació permanent per al 
professorat que programem en el marc de l’Escola d’Estiu, que enguany se celebra en format virtual 
de l’1 al 20 de juliol de 2020.  
L’assignació del curs la durà a terme el Col·legi, en funció de les places disponibles en aquell moment.  
  
Acceptació de les bases:                   
Els participants accepten expressament complir totes i cadascuna de les bases del present sorteig.   
L’incompliment d’alguna de les bases donarà lloc a l’exclusió del participant del sorteig. En el cas 
d’existir dubtes o discrepàncies en la interpretació de les presents bases prevaldrà el criteri del CDL. 
Excepcionalment i per motius degudament justificats, el CDL podrà modificar les presents bases un 
cop començat el sorteig.  
  
Mecànica del sorteig: El sorteig se celebrarà el divendres 23 de juny, a les 17 h, davant la presència 
de la lletrada del CDL, amb l’extracció, a l’atzar, de 15 paperetes amb el nom dels guanyadors o 
guanyadores, 5 de les quals quedaran en reserva.  
El premi es comunicarà immediatament als guanyadors a través de correu electrònic i/o telèfon. 
Caldrà que el/la premiat/da ratifiqui i accepti el premi abans del 25 de juny. En cas de renúncia al 
premi, aquest s’assignaria a la persona següent en la llista de premiats.  
El premi no serà bescanviable pel seu import en metàl·lic ni per cap altre premi.  
  
Protecció de dades personals:     
D’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i la LSSI-CE 34/2002, 
us informem que tractarem les vostres dades amb la finalitat de gestionar aquest sorteig promocional 
i que el CDL les utilitzarà per contactar amb el/la guanyador/a i lliurar-li el premi. Les dades 
proporcionades es conservaran mentre no us oposeu al seu tractament.  
Podeu consultar més informació sobre l’exercici dels vostres drets o presentar una reclamació davant 



l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a: www.agpd.es.   
  

  


