
 

 

 

 

 

 

 

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ AL SORTEIG 

(Sorteig de Buffs FBME durant la temporada 2023) 

 

La Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (a partir d'ara, FBME) amb domicili a Carrer 

Uruguai, s/n – Velòdrom Illes Balears - 07010 de Palma amb CIF G-07220395 organitza un 

conjunt de sorteigs a les seves xarxes socials oficials on se n'aniran regalant Buffs de la FBME. 

Aquest conjunt de sorteigs es desenvoluparà a través d'Internet a les nostres xarxes socials 

oficials d'Instagram i Facebook. Serà exclusiu per a usuaris residents a les Illes Balears i 

federats/des a la FBME, en concordança amb la resta dels requisits exposats a l’apartat requisits 

de participació. 

 

La finalitat d'aquest sorteig és premiar la fidelitat dels seguidors i federats/des per a la 

temporada 2023 de la Federació Balear de Muntanyisme i Escalada (FBME) i la seva passió per 

la muntanya. 

 

*Serà la FBME l'encarregada de promocionar aquests sorteigs, creant les bases legals, sent autor 

dels seus propis logos i diferents publicitats. Les entitats col·laboradores podran ajudar-nos en la 

difusió d'aquests sorteigs, compartint el post i les publicacions.  

*Serà la FBME, l'encarregada de realitzar el conjunt de sorteigs final publicant els guanyadors/es 

 de cada sorteig. 

 

1.- CONDICIONS DEL SORTEIG 

Es triarà el guanyador/a per mitjà de la plataforma app-sorteos.com de forma aleatòria i 

transparent. Els/les guanyadors/es seran comunicats en els propers 3 dies a la finalització del 

termini de participació indicat a cada post publicitari de cada sorteig individual, a través dels 

diferents perfils socials de la FBME, juntament amb el certificat de validesa del sorteig, facilitat 

per la pròpia eina de app-sorteos.com, aproximadament i al voltant de les 12 hores. 

 

El premi consisteix que cada participant podrà guanyar un BUFF FBME, sempre que es 

compleixin els requisits establerts per poder ser partícip d'aquest sorteig.  

*El premi no es podrà bescanviar per diners en metàl·lic o per qualsevol altre premi, ni pot ser 

objecte de canvi o alteració. 

 



 

 

Condicions a tenir en compte: 

 

- El termini màxim de participació, serà establert i comunicat a cada post de publicació del sorteig 

finalitzant, el dia indicant, a les 23:59 hores. 

- El premi serà per a la persona complidora de tots els requisits esmentats a l’apartat número 3 

d’aquestes bases legals. 

- Recordem que, per rebre el premi hauran d'acudir a l'oficina de la FBME, ubicada al Carrer 

Uruguai, s/n (Edifici Velòdrom Illes Balears), al primer pis i haurà de presentar la seva llicència 

federativa 2023. 

- El termini màxim de recollida del premi serà de 15 dies, un cop celebrat el sorteig, a l'oficina 

de la FBME dins de l'horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 09 a 14 hores i de dilluns 

a dijous de 16:30 a 19 hores. 

 

2.- DATA D'INICI I FINALITZACIÓ DE L'ESDEVENIMENT 

Aquest primer sorteig s'iniciarà el dijous, 9 de febrer de 2023 sobre les 12:00 hores, tant a 

Instagram, com a Facebook i finalitzarà el diumenge, 26 de febrer a les 23:59 hores . 

Els guanyadors/es es publicaran entre el dilluns, 27 de febrer i dimarts, 28 de febrer sobre les 12 

hores (aproximadament), al mateix post promocional de la xarxa social corresponent en format 

de comentari i contingut del post. 

 

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 

Els requisits de participació seran els següents: 

 

- Podran participar aquelles persones que resideixin a les Illes Balears i estiguin 
federats/des a la FBME , majors de 18 anys . 

 

- Només podran participar aquells usuaris/es que siguin titulars d’una compte a Instagram i 

si no, Facebook, participant des de la mateixa . 

 

- Seguir la FBME a la xarxa social oficial des d'on es participi. 

 

- Cada participant només hi podrà participar amb un únic perfil de la xarxa social. Si es 

detecta que un participant utilitza diversos perfils de Instagram serà desqualificat . 

 

- Els participants hauran de donar like al post i comentar etiquetant dues persones (per 

comentari) durant el període vigent de participació.  

 

- Només serà vàlida una participació per persona perquè hi hagi la major oportunitat per 

a tothom. 

 

- Pujar una foto a muntanya amb el BUFF del 50 aniversari al vostre perfil (o stories, 

enviant captura per xat) i al text de la publicació, fer servir el hashtag #BUFFFBME 

#estimamlamuntanya i etiquetant-nos a Instagram com: @federaciobalearmuntanya i 

a Facebook: Federació Balear de Muntanyisme i Escalada. 



 

 

 

4.- DESQUALIFICACIONS O PENALITZACIONS. 

Si es detecta que qualsevol dels participants no compleix amb algun dels requisits exigits al punt 

número 3 d'aquestes bases legals del sorteig, o els dades proporcionats per participar no fossin 

vàlids, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclòs/a de la 

promoció perdent tot dret sobre els premis atorgats . 

 

 

5.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS 

 

No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es consideri inadequat, que siguin 

ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar drets de tercers, persones o 

entitats. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret 

a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge. La organització no es 

responsabilitza dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants al sorteig, i que 

en qualsevol moment poguessin ferir la sensibilitat d’altres participants. Sent exclusivament el 

editor del comentari el responsable de la seva publicació. 

 

La participació en el present sorteig, així com la publicació dels comentaris que es realitzin per 

part dels participants a les publicacions no podran vulnerar sota cap concepte les Regles 

comunitàries d'Instagram o si no, les Normes comunitàries de Facebook . 

 

 

6.- EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT 

 

La FBME no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra 

circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament del present sorteig , 

així com tampoc ens responsabilitzem de l’ús que feu el participant respecte del premi que 

obtingui de aquest sorteig ni com es comporti durant el procés. 

 

 

7.- CANVIS I ACCEPTACIÓ 

 

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, a la mesura que  no 

perjudiqui o menys cap els drets de els/les participants al sorteig. 

 

En participar en el sorteig, implica que el/la participant accepta totalment les condicions 

d’aquestes Bases Legals. Així mateix, la participació en un sorteig d'aquesta natura suposa 

l'acceptació de les normes de la xarxa social Instagram o Facebook, a través del qual es 

desenvolupa el mateix. 

 

 

 



 

 

8.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

 

De conformitat amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades, cada 

participant amb l'acceptació d'aquestes Bases Legals consent que les vostres dades personals 

siguin incorporats a un fitxer, titularitat daquesta, amb la finalitat de gestionar el sorteig, així 

com difondre i donar publicitat a els seus resultats, i tramitar el lliurament del premi. 

 

Qualsevol dubte pot adreçar-se a: info@fbmweb.com 


