CONCURS D'APARADORS
La Fundació Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya organitza
un concurs d’aparadors amb les següents

BASES
1. PARTICIPANTS
Hi podran participar tots els establiments comercials del municipi de Sitges
amb planta baixa que disposin d’un aparador.
2. TEMA
El tema pot ser de qualsevol d’aquests dos àmbits individualment o
conjuntament:
•
•

Cinema Fantàstic, Cinema de Ciència Ficció i Cinema de Terror
El gabinet del doctor Caligari, 1920 – Leitmotiv 2020

3. DURADA
Del 8 al 18 d’octubre de 2020.
4. JURAT
El Jurat estarà compost per un membre de l’organització del Festival de
Cinema, un representant municipal de comerç, el patrocinador i un convidat
del sector del disseny i la creativitat.
Aquesta composició podrà modificar-se si ho exigeixen causes justificades.
Les deliberacions del jurat seran secretes i inapel·lables. Igualment, si aquest
ho cregués oportú, podrà declarar deserta la concessió d’algun premi.
5. CRITERIS DE VALORACIÓ
Utilització del negre com color protagonista de l’aparador.
Referències directes al cinema fantàstic i de terror.
Originalitat
Qualitat artística
Disseny
Utilització de la llum.
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6. INSCRIPCIÓ
És gratuïta i ha de formalitzar-se mitjançant formulari que podeu trobar a:
https://sitgesfilmfestival.live/concursos/
https://www.sitges.cat/serveis/promocio-economica/comerc-1/comerc-fantastic2020
Enllaç formulari: https://forms.gle/MUL7mYPnpUbZnc4H8
Data límit d’inscripció: 30 de setembre.
7. PATROCINADOR
MORITZ, patrocinador del Festival, lliurarà una ampolla als participants com a
obsequi de la marca. S’anima a tots els comerços que incorporin l’ampolla al
disseny del seu aparador i que en pugin una fotografia a les xarxes socials citant
a @MoritzBarcelona.
8. L’APARADOR
L’organització proporcionarà a cada establiment participant un vinil que
s’haurà de col·locar a l’aparador de manera ben visible amb la llegenda
CONCURS D’APARADORS SITGES 2020 amb un codi QR on hi constarà la
informació perquè els vianants puguin consultar la participació.
L’aparador ha d’estar decorat, com a mínim, del 8 al 18 d’octubre. Al llarg dels
primers dies un fotògraf de l’organització passarà a fotografiar els aparadors
dels establiments participants.
A partir del 13 d’octubre l’organització penjarà al Facebook oficial del Festival
les imatges de tots els establiments.
9. PREMIS
El primer premi consistirà en un viatge al Festival FANCINE de Màlaga 2021
per a dues persones patrocinat per TURISMO VIVENCIAL.
Un àpat tancat per a dues persones a la fàbrica MORITZ, més 2 entrades per a la
pel·lícula de cloenda del Festival, que tindrà lloc a l'Auditori de l'Hotel Meliá
Sitges el dia 18 d'octubre, 4 entrades per projeccions segons disponibilitat i
marxandatge del Festival, més un obsequi del patrocinador MORITZ.
El segon premi consistirà en una 1 nit doble d'allotjament amb esmorzar al
hotel ***** DOLCE SITGES amb validesa d'un any des de la data en què es lliuri
el premi (no serà vàlid al juliol i agost, esdeveniments especials i segons disponibilitat ).
Un sopar per a dues persones als JARDINS DEL RETIRO.
Un Màster Tast, que inclou una visita a la Fàbrica MORITZ i un tast, 4 entrades
per projeccions segons disponibilitat, marxandatge del Festival, més un obsequi
del patrocinador MORITZ.
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El tercer premi consistirà en un cap de setmana d’allotjament al hotel
SUNWAY (segons disponibilitat ).
4 entrades per projeccions segons disponibilitat, marxandatge del Festival, un
tast de cerveses MORITZ ( a escollir 4 varietats) a Fàbrica MORITZ Barcelona,
més un obsequi del patrocinador MORITZ.
Els premis en cap cas podran ser objecte de canvi, alteració o compensació a
petició del guanyador. Els premis són vàlids per als comerços que, havent
resultat guanyadors, a més compleixin tots els requisits continguts a les
presents Bases.
10. ANUNCI DELS GUANYADORS
Sitges 2020 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya
anunciarà el resultat del concurs el dimarts dia 13 d’octubre i ho notificarà als
guanyadors a través de correu electrònic i ho publicarà al Facebook oficial del
Festival. Per la seva banda, els guardonats hauran de confirmar l'acceptació del
premi tot responent el correu del Festival.
En el cas que els guanyadors no acceptin el premi, no el recullin o no
compleixin amb l'establert a les presents bases, el premi s’atorgarà al següent
participant classificat amb més vots.
11. RESERVES I LIMITACIONS
Les dades facilitades pels locals participants hauran de ser-ho de forma veraç.
Qualsevol comunicació falsa de dades donarà dret als organitzadors del present
CONCURS a desqualificar el guanyador per participar i poder disposar, si
s’escau, del corresponent premi.
Sitges 2020 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya queda
eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en la
captura o transcripció de les dades facilitades pels propis establiments que
impedís la seva identificació.
Sitges 2020 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya podrà
sol·licitar als premiats una documentació vàlida per verificar la seva identitat.
12. CONFIDENCIALITAT.
En el curs de la prestació dels serveis per l’empresa, aquesta pot ser que tingui accés
a informació que sigui identificada per la part que la proporcioni com a
confidencial o que per la seva naturalesa, tingui la consideració de confidencial.
Cada part s'obliga a protegir la confidencialitat de la Informació, utilitzant
almenys una diligència no inferior a la raonable. L'accés a la informació
confidencial estarà limitat únicament al personal dedicat a la prestació del servei.
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13. PROTECCIÓ DE DADES.
La FUNDACIÓ és el Responsable del tractament de les dades personals de
l'interessat i l'informa que aquestes dades seran tractades d'acord amb el que
disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR). Aquest
tractament es realitzarà exclusivament per a l'execució del contracte i les dades
es conservaran indefinidament per a fins d'arxiu mentre hi hagi un interès
mutu per a això. No està previst comunicar les dades a tercers (excepte per
obligació legal), i si cal fer-ho per a l'execució del contracte, s'informarà
prèviament a l'Interessat.
S'informa a l'Interessat que té dret a retirar el consentiment per tractar les
dades en qualsevol moment i que, si exerceix aquest dret, s'haurà de procedir a
la rescissió del contracte en els termes exposats en el mateix ja que el
tractament de dades és imprescindible per a l'execució del contracte. De la
mateixa manera també podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i
portabilitat de les seves dades i els de limitació o oposició al tractament
dirigint-se a FUNDACIÓ SITGES, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE
CATALUNYA, Sant Honorat, 32-34. 08870 Sitges (BARCELONA).
Correu: administracio2@sitgesfilmfestival.com, i si considera que el
tractament de dades personals no s'ajusta a la normativa vigent, també té dret a
presentar una reclamació davant l'Autoritat de control (www.agpd.es).
14. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ.
En tot el material de difusió es vetllarà per la utilització del llenguatge inclusiu,
així com de les seves imatges per tal que no difonguin continguts sexistes,
d’acord amb la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes i la Llei 11/14, de 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia.
15. ACCEPTACIÓ I PUBLICACIÓ DE LES BASES
La participació en el CONCURS suposa l'acceptació d’aquestes bases, així com
l'acceptació expressa de les decisions interpretatives que en faci Sitges 2020
Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya .
16. ALTRES ESPECIFICACIONS
En relació amb Facebook, el participant no es fa responsable de:
•

Aquesta xarxa social ni de qualsevol responsabilitat derivada de la
present promoció.
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•

Les Condicions Legals siguin generals o particulars, polítiques de
privacitat o de qualsevol altre tipus aplicables per aquesta xarxa social,
les quals poden ser diferents a les presents Bases.

Sitges 2020 Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya no
assumirà cap responsabilitat per problemes o fallades tècniques de les xarxes
socials, línies telefòniques, sistemes informàtics, servidors, programari o error
de qualsevol missatge de correu electrònic destinat a Sitges 2020 Festival
Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.
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