Bases Generals del VIII Concurs d’Opinions Toprural
Febrer 2013
1. Empresa organitzadora
TOP RURAL S.L., amb domicili a Madrid, Pº de la Castellana 79 i amb CIF B82591306, inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Volum 15.167, Llibre 0,
Foli 133, Secció 8, Full M-253650 és la titular del portal www.toprural.cat
2. Requisits de participació
- Podrà participar al concurs qualsevol persona major d'edat.
- No hi podran participar els treballadors de l'empresa organitzadora o les seves
empreses afiliades, ni els seus familiars fins segòn grau.
3. Dates d'inici i acabament del concurs
El concurs començarà el 15 de febrer a les 14:00 hores i acabarà el 15 de abril a
les 12:00 hores de 2013, incloent les dues dates. Es consideraran dins el concurs
totes les opinions publicades entre aquestes dues dates.
4. Dinàmica del concurs
- La participació es farà a través de la pàgina web www.toprural.cat
- Per participar-hi, els participants hauran de publicar una opinió sobre algun
dels allotjaments anunciats a Toprural
- Una vegada s'hagi completat aquesta operació, es validarà la seva participació
en el concurs.
5. Restriccions
No s'admetran al concurs els comentaris o fotografies que, segons TOP RURAL
S.L., resultin contràries a la llei, la moral o les bones formes. Particularment, no
seran admesos aquells comentaris de contingut discriminatori, ofensiu,
xenòfob, racista, pornogràfic, que atemptin contra la joventut o la infància,
l'ordre o la seguretat pública, que violin la propietat intel·lectual o industrial de
tercers o que, segons TOP RURAL S.L., no resultin adequats per a la seva
publicació, amb o sense previ avís.
En el supòsit que el comentari inclogui una fotografia en la qual apareguin
persones identificables, el participant haurà de tenir el consentiment de la
persona abans d'enviar la fotografia.
6. Jurat i selecció de guanyadors
Una vegada acabat el "termini de participació", un jurat format per 3 membres
de l'equip de TOP RURAL S.L. procedirà a seleccionar els 4 guanyadors en un
termini màxim de 7 dies.
Criteris de selecció:
- La riquesa del contingut serà un dels criteris principals a l'hora d'escollir una
opinió, en particular que inclogui fotografies i/o vídeos i que l'opinió englobi
diversos aspectes de l'allotjament.
- La redacció, claredat i originalitat seran altres factors a tenir en compte.
La selecció dels guanyadors serà a discreció absoluta del jurat, i la seva decisió
serà definitiva i inapel·lable.
TOP RURAL S.L. es posarà en contacte amb els guanyadors per correu
electrònic i se'ls demanaran les dades personals necessàries per a l'enviament
dels premis. En el cas que el guanyador no accepti el premi en el termini d'1
mes, el participant perdrà els drets al premi. En enviar les seves opinions, els
usuaris accepten expressament les condicions del concurs descrites en aquestes
bases de participació.
7. Premis
Els premis consisteixen en:



4 iPad mini wifi 16 Gb

8. Publicació de la identitat dels guanyadors
Els resultats seran publicats al blog de Toprural el 23 de abril de 2013. Els
guanyadors accepten que el seu nom, comentari i/o fotografia siguin publicats
en els mitjans que TOP RURAL S.L. cregui oportuns.
9. Tractament de les dades personals
Les dades personals que TOP RURAL S.L. rebi dels participants seran incloses
en un fitxer automatitzat de la seva propietat i tractats d'acord amb la legislació
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les dades dels
participants seran utilitzades per TOP RURAL S.L. per a dur a terme la present
promoció (contactar els participants guanyadors i transmetre aquestes dades a
les marques o empreses col·laboradores i així poder dur a terme el lliurament
dels premis).
Els participants poden exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i
oposició a TOP RURAL, S.L., Pº de la Castellana 79, Madrid.
10. Llei aplicable i jurisdicció
El present concurs es regirà per la llei espanyola.
Els tribunals de Madrid capital seran únics competents per conèixer els litigis
que es puguin plantejar respecte a la interpretació i aplicació de les presents
bases.

