
 
BASES DEL JOC 

QUIZ DEL BARÇA ROOKIES 
 (Temporada esportiva 2017/2018) 

 
 
 
BASE 1a.- ÀMBIT  
 
El FUTBOL FCB BARCELONA (en endavant FCB) en el marc de la iniciativa “Barça Rookies” endegada la 
present temporada esportiva 2017/2018, pretén afavorir l’assistència de nens i nenes menors d’edat als partits 
de bàsquet que el 1r. Equip del FCB al Palau Blaugrana a quins efectes organitza un joc en el que podran 
participar adults i menors d’edat. 
 
Pel cas de tractar-se de menors d’edat, la seva participació a l’acció a totes i cadascuna de les fases que 
corresponguin i que consten descrites a les presents bases (acceptació bases, requisits de participació, 
mecànica de l’acció, acceptació del premi, cessió de drets d´imatge i de propietat intel·lectual, etc.), haurà 
d’estar supervisada i/o duta a terme per part de la persona que ostenti la seva representació i guarda legal, 
eximint al FCB de qualsevol responsabilitat al respecte.  
 
 
BASE 2a.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ 
 
2.1. Tothom que vulgui participar en l’acció, haurà de complir els requisits que es detallen a continuació: 
 

• Ser membres registrats a https://www.fcbrookies.cat/es/index.php. 
• Jugar al Quiz del Barça Rookies a través de la web: https://www.fcbrookies.cat, deixant constància de 

les dades que es requereixin.   
• Participant al menys 1 setmana en el joc de preguntes i respostes sobre el FCB Barça Lassa i el món 

del bàsquet en general. 
• Cada participant tindrà una participació setmanal al joc, i només s’efectuarà la inscripció una vegada. 
• Qualsevol duplicitat en la participació serà controlada pel FCB, de forma que només s’admetrà una 

setmanal per participant, quedant anul·lades les addicionals que pugui fer un mateix participant.   
• La participació a 1 joc setmanal dóna dret de participació al rànking Top 10 del Quiz del Barça 

Rookies que guanyaran el gran premi final.  
 
2.2. Podran participar en el concurs totes aquelles persones que reuneixin les característiques esmentades 
anteriorment i, en cas de tractar-se de menors d´edat, que ho facin amb la supervisió de l’adult que ostenti la 
seva representació. 
 
 
BASE 3a.- PREMI  
 
S’atorgaran 2 categories de premis:: 
 
1.- Una (1) gorra de Barça Rookies per a cada un dels deu (10) guanyadors del sorteig setmanal entre tots els 
participants al Quiz del Barça Rookies. La durada del joc serà de deu (10) i, per tant, hi haurà deu (10) 
sortejos. Totes les gorres s’enviaran un cop finalitzat el joc a partir de setembre del 2017. 
 
2.- Una (1) pilota signada per l’equip de Barça Lassa i dues (2) entrades pel partit inicial de la temporada de 
basquet que disputi el FCB Lassa al Palau Blaugrana per a cada un dels deu (10) guanyadors del rànking del 
Quiz del Barça Rookies. La pilota es donarà als guanyadors el mateix dia del partit objecte del premi. 
 
  
Quan els agraciats siguin menors d’edat, hauran d’assistir al partit objecte del premi acompanyats 
necessàriament per un (1) adult, que pot ser qualsevol dels seus progenitors i/o persona major d’edat que 
tingui assignada la seva representació i guarda legal.  
 
 
 
BASE 4a.- MECÀNICA DEL CONCURS 



 
4.1. Cada setmana durant les deu (10) setmanes que durarà el joc, i a través d’una eina informàtica de sorteig 
aleatori objectiu instal·lada al web de Barça Rookies , s’escollirà un (1) guanyador setmanal i dos (2) reserves 
entre tots els participants, que rebran el premi indicat a l´apartat 1 de la base 3ª..  
 
4.2. Al final del concurs els 10 participants amb la millor puntuació al rànking del joc guanyaran el premi indicat 
a l´apartat 2 de la base 3ª.. En cas d’empat es farà un sorteig entre el conjunt d’usuaris guanyadors que hagin 
obtingut la mateixa puntuació. 
 
4.4. Un cop designats els guanyadors, es comunicaran els seus noms al Notari a fi i efecte de que pugui 
tancar l’acta notarial amb la identificació de les persones que han resultat agraciades. 
 
4.6. En el cas que els agraciats renunciessin al premi pel motiu o circumstància que fos, passaria a ostentar la 
condició d’agraciat la persona que ostenti la condició de reserva, i els següents classificats en el rànking del 
Quiz del Barça Rookies, respectivament. 
 
 
BASE 5a.- COMUNICACIONS DE L’ACCIÓ 
 
Les comunicacions relatives a l’acció i/o final objecte de les presents bases i la seva mecànica de participació, 
vindran descrites en la pàgina web www.fcbarcelona.cat i/o https://www.fcbrookies.cat/es/index.php. Els 
agraciats rebran les comunicacions via telefònica o e-mail, al telèfon i/o adreça de correu electrònic que hagin 
fet constar al formulari de participació/inscripció. La comunicació verbal mitjançant trucada telefònica que serà 
gravada al telèfon indicat i/o la comunicació escrita a l’adreça de correu electrònic servirà com a mitjà de 
prova, a tots els efectes, de la comunicació efectuada per part del FCB, informant sobre dita condició i la 
recollida del premi.  
 
 
BASE 6a.- ACCEPTACIÓ DEL PREMI 
 
Els agraciats del premi final, un cop siguin coneixedors de la seva condició de guanyadors, segons l’exposat 
anteriorment, hauran de donar resposta expressa, indicant (i) la seva acceptació o (ii) la seva renúncia al 
premi en qüestió amb el que han estat agraciats (per tant dita comunicació ha de ser prèvia al lliurament i, al 
seu cas, a la recepció del premi en qüestió), per a què:  
 

a) En el cas de la seva acceptació, es pugui procedir al lliurament del premi sota les condicions que el 
FCB els indicarà. Aquests hauran de signar un document que contindrà l’acceptació expressa, per part 
de l’adult responsable, del premi que correspongui al menor d’edat, i la recepció d’aquest amb 
conformitat, declarant no tenir res a reclamar ni exigir al FCB.   
 

b) En el cas de la seva renúncia o no acceptació del premi, els agraciats hauran de manifestar-ho també 
per escrit. En aquest supòsit, el FCB fa constar que el premi en qüestió esmentat no es podrà 
bescanviar en cap cas per un altre, ni pel seu valor en metàl·lic, i la condició de guanyador la passarà 
a ostentar automàticament al primer reserva i al següent classificat en el rànking del Quiz del Barça 
Rookies, respectivament, als que es procedirà a atorgar el premi, seguint el mateix procediment, i així 
successivament.  

  
Als efectes anteriors, en el cas de menors d’edat, l’acceptació i/o renúncia preceptiva segons el cas, haurà de 
ser realitzada a tots els efectes i sense reserves, per part dels adults que ostenten la seva guarda legal, en el 
seu nom i representació, eximint al FCB de qualsevol responsabilitat al respecte.  
 
El premi haurà de ser necessàriament gaudit per l’agraciat. En conseqüència, la comercialització de qualsevol 
dels elements que conformen el premi i/o qualsevol tipus de cessió o transmissió onerosa d’aquest està 
estrictament prohibida i podria comportar l’automàtica revocació del premi i l’anul·lació del seu contingut 
sense cap tipus de compensació.  
 
En el cas que l’agraciat no compleixi amb les indicacions que per a la logística de recollida del premi determini 
el FCB, ni en el període, ni en l’horari establert i comunicat pel FCB als efectes oportuns, sense esgrimir causa 
de força major ni/o impediment justificat, s’entendrà que renuncia al premi per no haver atès als requisits 
establerts pel FCB envers la referida logística de recollida del mateix, restant aquest premi a disposició del 
FCB per a què en faci l’ús que cregui convenient.  
 



 
 
Base 7a.- DRETS D’IMATGE 
 
Els agraciats en els termes establerts en les presents bases i, en el cas dels menors, la persona que ostenti la 
seva representació i guarda legal, donen el seu consentiment exprés al FCB, sota la seva absoluta 
responsabilitat a tots els efectes, per captar la seva imatge (incloent la seva imatge, nom i veu) mitjançant les 
fotografies i/o enregistrament audiovisual que, en el seu cas puguin fer-se, individual o conjuntament a través 
del personal del FCB o tercers autoritzats en el moment de la recollida del premi i/o del seu gaudiment, pel 
seu ús publicitari, així com la participació a les possibles entrevistes i/o reportatges que se’ls hi puguin 
realitzar.  
 
A tals efectes, el FCB restarà autoritzat per fer ús del material gràfic esmentat anteriorment, i de les seves 
còpies, de forma íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o d’informació relatius a la present promoció, o 
altres, en qualsevol dels actius de comunicació del FCB, ja sigui directament o per mitjà de terceres persones 
a qui autoritzin o encarreguin la realització, en compliment de les seves finalitats estatutàries, renunciant a 
qualsevol remuneració ni/o reclamació sota cap concepte, per la conservació d’aquestes imatges i/o per la 
presa de dites imatges fotogràfiques o vídeos i la cessió dels seus drets d’explotació. Segons l’anterior, els 
suports, actius publicitaris i promocionals, actuals i/o futurs, en els que pugui aparèixer la imatge individual o 
col·lectiva dels agraciats és i serà propietat del FCB.  
 
 
BASE 8a.- DADES ERRÒNIES I DADES PERSONALS 
 
En el supòsit que existeixi error en les dades que constin al formulari de participació/inscripció, de forma que 
no sigui possible la identificació dels participants ni/o el seu contacte telefònic o per escrit, el FCB quedarà 
exempt de qualsevol responsabilitat.  
 
Així mateix, i de conformitat amb les previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal (LOPD), normativa complementària i/o de desenvolupament, les dades dels 
participants només seran tractades amb la finalitat que el FCB pugui realitzar les comunicacions que consideri 
adients de forma directa o a través de tercers autoritzats als efectes oportuns, relacionades:  
 

• Amb l’acció objecte de les presents bases i la gestió relativa al lliurament del premi que en cada cas 
corresponguin,   

• Amb la iniciativa “Barça Rookies” i la secció de bàsquet del FCB,   
• Qualsevol altra relacionada amb els esdeveniments esportius i/o socials i/o altres que pugui 

organitzar i desenvolupar, en compliment de les seves finalitats estatutàries,   
• Així com les de caràcter informatiu, comercial i promocional de qualsevol tipus sobre qüestions, 

tramitacions, novetats, productes o serveis del propi FCB o de qualsevol patrocinadors i/o 
col·laboradors del FCB que puguin resultar del seu interès.   

• Publicar el nom i cognom dels agraciats a la pàgina web oficial del FCB: www.fcbarcelona.cat , i/o a 
la de “Barça Rookies”: https://www.fcbrookies.cat/es/index.php. 

   
En cas que els agraciats del sorteig i els guanyadors del rànking del Quiz del Barça Rookies no vulguin que 
apareguin aquestes dades als referits websites, hauran de comunicar-ho expressament al FCB.  
 
Finalment, i d'acord amb el que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la 
Informació i de Comerç Electrònic, modificada pel Reial Decret Llei 13/2012, els participants agraciats 
autoritzen expressament al FCB per a l'enviament de comunicacions i missatges sobre informació, 
promocions i ofertes comercials relacionades amb serveis i productes que al FCB l'interessi comercialitzar a 
l'adreça de correu electrònic i al telèfon mòbil que constin al formulari de participació en aquesta acció.  
 
Tanmateix, els agraciats, poden exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, oposició i/o 
cancel·lació sobre les seves dades i/o el tractament de les mateixes, enviant una comunicació escrita, junt 
amb una fotocòpia del seu DNI, al responsable del fitxer, és a dir, al seu domicili social: Futbol Club Barcelona, 
C/ Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona o a la següent adreça de correu electrònic: lopd@fcbarcelona.cat, 
expressant de forma concreta el dret que vol exercir i els motius.  
 
 
BASE 9a.- DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT DE NOTARI 

https://www.fcbrookies.cat/es/index.php


 
Les presents bases quedaran dipositades davant Notari de l’Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya. 
 
 
BASE 10a.- PUBLICACIÓ DE LES BASES 
 
La publicació d’aquestes bases s’efectuarà al lloc web del FCB que s’indica a continuació: 
www.fcbarcelona.cat i a la web de “Barça Rookies”: https://www.fcbrookies.cat/es/index.php, als efectes de 
posar en coneixement de tots aquelles persones interessades en participar, el mecanisme de participació i de 
funcionament de la promoció.  
 
 
BASE 11a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES 
 
La participació en l’acció comporta l’acceptació íntegra de les bases així com el coneixement de la mecànica 
de participació. 
  
En cas d’existir divergències sobre la promoció i/o sobre la interpretació de les presents bases, seran 
competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar, els Jutjats i Tribunals de Barcelona, de forma que 
els participants renuncien expressament a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre.  
 
 
BASE 12a.- MISCEL·LÀNIA 
 
a)  L’accés al Palau Blaugrana estarà subjecte al compliment de: 
 

- Les normes pròpies d’aquesta instal·lació titularitat del FCB.   
- El disposat a qualsevol normativa aplicable en matèria d’accessos, seguretat, salut, etc.  
  

b)  Així mateix, l’accés al Palau Blaugrana pot comportar per raons de seguretat:  
  

- Inspeccions. 
- Escorcolls.  
- Etc.   
 

c)  La documentació que acredita la condició de guanyador és personal i intransferible sota cap concepte ni/o 
circumstància. Per tant, haurà de ser necessàriament utilitzada per l’agraciat, sent responsable del seu bon 
ús. En conseqüència, la seva comercialització i/o qualsevol altre tipus de cessió o transmissió onerosa està 
estrictament prohibida, així com utilitzar-la amb finalitats publicitàries, de màrqueting o de promoció (inclosos 
els concursos, regals i/o sorteigs) i podria comportar l’automàtica anul·lació de la mateixa sense cap tipus de 
compensació, a més de procedir-se a notificar tal conducta a la Comissió de Disciplina del FCB als efectes 
que adopti les mesures adients (en el cas que tinguin la condició de socis del FCB).  
  
d)  El FCB informa als participants a l’acció que es reserva el dret a sol·licitar a les persones que pretenguin 
accedir al Palau Blaugrana, documentació oficial que contingui una fotografia i signatura del seu titular, i en 
permeti la seva identificació (DNI, NIE, Passaport, etc.). En el cas de detectar-se qualsevol anomalia, com ara 
la no correspondència entre l’agraciat amb la documentació que acredita la condició de guanyador i el 
portador de la mateixa, se li denegarà l’accés al Palau Blaugrana a dita persona, quedant a disposició del 
FCB, restant automàticament anul·lada, sense cap tipus de compensació, a més de procedir a notificar tal 
conducta a la Comissió de Disciplina del FCB (en el cas que tinguin la condició de socis del FCB) als efectes 
que adopti les mesures adients, i de les autoritats corresponents (al seu cas) per a què aquestes adoptin les 
mesures administratives, policials i/o legals que corresponguin.  
 
e)  Els agraciats han de conservar la documentació que acredita la condició de guanyador no només durant tot 
el període de temps que duri el partit, sinó mentre romanguin a les instal·lacions del Palau Blaugrana, estant 
obligats a mostrar-la al personal designat pel FCB, en el cas que així se’ls requereixi.   
 
f)  El FCB no es fa responsable de cap pèrdua o sostracció de la documentació que acredita la condició de 
guanyador.   
 


