
BASES DEL SORTEIG "Confessions d'un 
banquer"- Twitter

Oikocredit Catalunya organitza un concurs fent servir el seu perfil 
oficial de Twitter (https://twitter.com/OikocreditCat), en el que 
podran participar tots els usuaris de més de 18 anys, registrats en 
aquesta xarxa social i que siguin seguidors de @OikocreditCat.

Oikocredit Catalunya sortejarà entre el 24 d’Abril i el 4 de Maig, 
dues entrades per a l'estrena de “Confessions d'un banquer”  als 
cinemes Aribau Multicines el dia 4 de desembre de 2014 a les 
20:00h, entre els seguidors (followers) de @OikocreditCat que 
responguin correctament a la pregunta que es formularà a twitter.

La resposta, i la persona guanyadora, serà publicada el dijous 4 de 
desembre de 2014 a partir de les 12:00h a través de twitter.

Amb aquesta finalitat es redacten les bases que regularan aquest 
concurs.

1.- Organitzador de la promoció:
El concurs "Confessions d'un banquer" està organitzat per 
l'Associació Oikocredit Catalunya amb CIF G-62302476, d'àmbit 
nacional i que pretén donar a conèixer la Banca Ètica entre els seus 
participants i a la societat en general.

2.- Com participar?
El dia 3 de desembre de 2014 Oikocredit Catalunya formularà una 
pregunta a través del seu compte de twitter, que les persones 
participants hauran de respondre via twitter.

És imprescindible ser seguidor d'Oikocredit Catalunya a twitter 
(@OikocreditCat) per entrar al sorteig i aconseguir el premi.

3.- Període del concurs
El concurs es celebrarà des del moment de la publicació de la 
pregunta fins al dia 4 de desembre de 2014 a les 12:00h. Es 
sortejaran, entre les respostes correctes que compleixin amb els 
requisits, dues entrades per a l'estrena de “Confessions d'un 

https://twitter.com/OikocreditCat


banquer”  als cinemes Aribau Multicines el dia 4 de desembre de 
2014 a les 20:00h. Hi haurà una única persona guanyadora de les 
dues entrades.

Data d’inici del període del concurs: dimecres 3 de desembre de 
2014 a partir de la publicació de la pregunta.
Data d'acabament del període del concurs: dijous 4 de desembre de 
2014, a les 12:00h.

4.- Qui pot participar?
La participació al concurs és gratuïta i podran presentar-se tots els 
seguidors de twitter amb residència a Espanya, que tinguin més de 
18 anys, que així ho desitgin i que tinguin perfil real a twitter, 
sempre que els seus tweets s’ajustin a les regles que estableixen 
aquestes bases del concurs promogut per Oikocredit Catalunya.

5.- Mecànica del sorteig

Plantejarem als nostres seguidors de twitter una pregunta sobre el 
documental. La resposta es podrà trobar al nostre twitter el dijous 4 
de desembre a partir de les 12:00h.

Entre tots els seguidors que hagin contestat correctament aquesta 
pregunta  es realitzarà un únic sorteig per triar el guanyador/a únic 
de les dues entrades. Aquest s’extraurà aleatòriament, mitjançant 
un software especialitzat.

6.- Comunicació
Un cop coneguda la persona guanyadora, contactarem amb ella per 
tenir les dades d’identificació i concretar on es recollirà el premi.

Oikocredit Catalunya es posarà en contacte amb la persona 
guanyadora amb un DM (missatge directe) de Twitter, per aquest 
motiu, els participants han de ser seguidors de @OikocreditCat. El 
guanyador haurà de confirmar a Oikocredit Catalunya, mitjançant un 
altre DM, la seva voluntat d’obtenir definitivament el premi. 

El premi es podrà considerar desert en el supòsit que la persona 
seleccionada no complís els requisits o no confirmés la seva 
voluntat de rebre el premi abans del dia 4 de desembre a les 
14:00h, hi renunciï, o si no acredita la seva identitat i el compliment 
de les altres condicions.



7.- Premis
Oikocredit Catalunya regalarà 1 premi consistent en dues entrades 
per a l'estrena de “Confessions d'un banquer”  als cinemes Aribau 
Multicines el dia 4 de desembre de 2014 a les 20:00h.

La persona guanyadora podrà rebre el premi (les dues entrades) 
directament passant-les a recollir per la guixeta dels cinemes Aribau 
Multicines.

La persona guanyadora podrà renunciar al premi guanyat però en 
cap cas, canviar-lo per un altre de diferent ni pel seu import en 
metàl·lic.

8. Reserves i limitacions

Les dades hauran de ser facilitats pel participant de forma veraç. 
Qualsevol comunicació falsa de dades personals donarà dret als 
organitzadors del present SORTEIG a desqualificar al guanyador 
per participar i poder disposar del corresponent premi. 

Oikocredit Catalunya queda eximit de qualsevol responsabilitat en el 
supòsit d'existir algun error en la captura o transcripció de les dades 
facilitades pels propis participants que impedís la seva identificació.

Oikocredit Catalunya podrà sol·licitar als premiats identificació 
mitjançant fotocòpia de DNI o una altra documentació vàlida per 
verificar la seva identitat i la seva majoria d'edat. 

D’una banda, Oikocredit Catalunya es reserva el dret a desqualificar 
qualsevol tweet que no compleixi els següents requisits. D’altra 
banda els participants afirmen i garanteixen, pel que fa a cada tweet 
que envien, que aquests no mostren el següent:
- contingut amenaçador, fals, mal interpretable, abusiu, difamatori, 
vulgar, obscè i/o escandalós. 
- continguts que violen els drets de les persones a la privadesa o a 
la publicitat
- continguts que inclouen marques comercials de tercers (excepte 
d'entitats de Finances Ètiques). 

9. Acceptació i publicació de les bases



La participació en el SORTEIG suposa l’acceptació de les presents 
Bases, així com l’acceptació expressa a les decisions interpretatives 
que de les mateixes realitzi Oikocredit Catalunya. 

Aquestes bases estaran a disposició del participant a la pàgina web 
d' Oikocredit Catalunya (www.oikocredit.cat)

10.- Condicions generals
Oikocredit Catalunya es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari 
que cregui que no està complint amb les condicions de participació 
o que està fent un mal ús o abús de la promoció.

Oikocredit Catalunya es reserva el dret de donar de baixa i eliminar 
automàticament a qualsevol participant que faci servir perfils falsos 
o de procedència dubtosa. En aquests casos, cancel·larem la seva 
participació. S’entén per mal ús el no desenvolupament de 
qualsevol condició inclosa en aquestes bases.

Els usuaris, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases i 
el criteri d'Oikocredit Catalunya pel que fa la resolució de qualsevol 
incidència que pugui sorgir.

Oikocredit Catalunya es reserva el dret de modificar, si fos 
necessari, les condicions d’aquesta promoció per altres de similars 
característiques. En aquest cas, s’informarà de les mencionades 
modificacions amb el mateix mitjà que la present promoció.

Per participar al concurs, només tindrem accés al teu nom com a 
usuari de twitter i només l’utilitzarem amb aquesta finalitat, sense 
que aquest sigui inclòs a cap base de dades.

11. Altres especificacions

En relació a Twitter, el participant exonera a aquesta xarxa social de 
qualsevol responsabilitat derivada de la present promoció i 
garanteix que és usuari de la mateixa, o ho serà dins del període de 
vigència del sorteig i que ha acceptat o acceptarà les seves 
Condicions Legals siguin generals o particulars, polítiques de 
privadesa o de qualsevol altre tipus aplicables per aquesta xarxa 
social, les quals poden ser diferents a les presents Bases. 
Oikocredit 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 Oikocredit Catalunya.
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