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Bases que regulen el concurs Què en saps de l’Arxiu al
web de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona.
1) Objecte.
Amb motiu del centenari de l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
s’organitzaran un seguit d’activitats durant l’any 2017 que commemoraran
aquest fet.
Una d’aquestes activitats serà un concurs de preguntes sobre l’Arxiu que
portarà per títol Què en saps de l’Arxiu?
Es faran 2 convocatòries durant l’any.
La participació al concurs implicarà l’acceptació de les bases.
Al concurs s’haurà d’accedir a través del web de l’Arxiu:
barcelona.cat/arxiuhistoric
El procediment d’accés al concurs serà omplir 2 formularis :
a) Un formulari on constaran les dades personals del participant:
-Nom i cognom
-Data de naixement
-DNI
-Telèfon
-Adreça postal
-Correu electrònic
Com a requisit per a la participació al concurs s’estableix que sigui major
d’edat.

S’admetrà una sola participació per persona. En cas que una persona
participi en diferents ocasions, s’admetrà únicament la primera i n’eliminarà
totes les posteriors.
b) Un altre formulari on hi hauran 10 preguntes sobre l’Arxiu amb 3
possibles opcions de resposta, sent únicament una resposta la
correcta.
A cada convocatòria del concurs les preguntes seran les mateixes.
Totes les respostes del formulari de preguntes es podran trobar al web de
l’Arxiu.

2) Termini.
Es faran 2 convocatòries durant l’any 2017. La primera serà del 17 al 23
d’abril de 2017 i la segona del 16 al 22 d’octubre de 2017.
Les respostes correctes es publicaran una vegada hagin acabat les dues
convocatòries.
Els resultats del sorteig amb el nom dels 5 guanyadors es faran públics al
web de l’Arxiu en el termini de 30 dies després de la finalització de cada
convocatòria.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de
protecció de les dades de caràcter personal, us informem que les vostres
dades personals s'incorporaran al fitxer automatitzat Contactes i Mailing del
qual n'és propietari l'Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de poder-vos
informar de les activitats de l'Institut de Cultura. Us informem que les vostres
dades no seran cedides a cap altra entitat. Podeu exercitar els drets d'accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Registre
General de l'Ajuntament: pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant
clarament en l'assumpte Exercici de Dret LOPD.
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3) El premi.
Es farà un sorteig a cada convocatòria amb 5 guanyadors entre tots els
encertants que hagin respost correctament a totes les preguntes dins el
termini establert.
El premi consistirà en 5 lots de publicacions editades per l’Arxiu i productes
relacionats amb el centenari.
Els guanyadors /es seran avisats/des per correu electrònic . El premi s’haurà
de recollir a la recepció de l’Arxiu. En cas d’impossibilitat, s’enviarà a l’adreça
postal indicada pel participant.

