Bases del concurs
Objectiu del concurs
L’Associació Cultural L’Independent de Gràcia organitza un concurs de
preguntes per donar a conèixer i promoure el Festival Internacional de
Cinema de Barcelona-Sant
Sant Jordi (BCN FILM FEST)
FEST), organitzat per Cines Verdi,
Verdi
que se celebrará als Cinemes Verdi del 22 al 30 d’abril de 2019.
Participants
1. La participació al concurs és gratuïta.
2. Poden participar tots els lectors del setmanari L’Independent de
Gràcia, siguin socis o no de l’Associació Cultural L’Independent de
Gràcia.
3. El personal assalariat de l’Associació Cultural L’Independent de
Gràcia i de Cines Verdi no podrá participar en el concurs.
Desenvolupament del concurs
1. El concurs tindrà lloc des del dia 1 de març de 2019 fins al dia 17
d’abril de 2019.
2. Cada setmana es farà pública una pregunta al setmanari relativa al
BCN FILM FEST.
3. Els participants poden respondre la pregunta per correu electrònic a
l’adreça publicitat@independent.cat
publicitat@independent.cat,, indicant a l’assumpte del
missatge
ge “III BCN FILM FEST”, fins
ins a les 23:59 h del dimecres
següent a la publicació de la pregunta
pregunta.
4. La puntuació de les preguntes variarà en funció del dia i quedarà
degudament recollida a l’enunciat mateix.
5. A la següent edició del setmanari es podrà consultar la resposta de la
pregunta de la
a setmana anterior i la pregunta següent.
6. Es podrà consultar la classificació a la página web de L’Independent
de Gràcia.
7. Aquelles persones que s’incorporin tard al joc, no podran respondre
les preguntes de le
es setmanes anteriors.
8. Els socis de l’Associació Cultural L’Independent de Gràcia tindràn un
avantatge de 5 punts.
Premis
Hi haurà dos premis que s’atorgaràn a les dues puntuacions més altes
que s’anunciaràn a L’Independent de Gràcia del dia 19 d’abril de 2019.
En cas d’empat, es farà un sorteig que determinarà els guanyadors dels
premis. El sorteig es farà a la redacció del setmanari el dia
El premi és, per cada un dels guanyadors, un passi il.limitat per dues
persones amb el que es podrá assistir durant tot el BCN FILM FEST a

tantes sessions com es vulgui, en l’horari desitjat, sempre que l’aforament
de la sala no estigui complert.
Els noms dels guanyadors es faran públics a
all setmanari L’Independent de
Gràcia i a la página web de la publicació.
Acceptació de les bases
1. La participació en el concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.
Disposicions finals
1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic
d’un sistema en línia informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic
o error de programari que pugui produir
produir-se.
2. Qualsevol eventualitat no prevista en les bases del concurs serà
resolta pels organitzadors.
3. Les consultes referents a la participació del concurs es poden fer a
través del correu electrònic: publicitat@independent.cat..

