Bases legals concurs “Ametller Origen busca el cuinetes del Vijazz”
1. Empresa organitzadora del concurs

L'entitat organitzadora d'aquest concurs és l’Acadèmia Tastavins Sant Humbert (d’ara endavant “Tastavins
Penedès”) i Casa Ametller, S.L. (d'ara endavant “Ametller Origen”).
Tot i així, el concurs es regeix sota la LOPD de Giny Comunicació, que és l’empresa que gestiona la comunicació del Vijazz, però l’organitza Tastavins Penedès. Sota la web del vijazzpenedes.com es rep les sol·licituds de
participants que volen formar part del concurs.

2. Finalitat del concurs

La finalitat d'aquest concurs és premiar d’entre els 15 participants escollits, a 2 persones, una guanyadora a
través del vot del jurat popular (la resta de participants) i l’altra a través del jurat professional, format per 1
influencer, 1 cuiner professional, 1 personatge mediàtic i 1 sommelier. Es pot donar que un dels premis quedi
desert i/o que la mateixa persona guanyi els dos premis.
El participant guanyador a través del jurat professional serà el nomenat “El Cuinetes del Vijazz”!

3. Àmbit geogràfic i participants

Aquesta promoció es realitza a Catalunya.

4. Àmbit temporal

El termini d’apuntar-se al concurs s'iniciarà el dia 23/05/2017 a les 09:00 am i finalitzarà el 18/06/2017, a les
23:59 pm. Només tindrà lloc a través de la pròpia pàgina del Vijazz en el seu formulari de participació, i sota el
compliment de la seva LOPD pròpia.
El dia concret del concurs és el dissabte 8 de juliol de les 19:00 a les 20:30 aproximadament, a la població de
Vilafranca del Penedès.

5. Participants

Poden participar els residents a Espanya, majors de 18 anys, inscrits al formulari de participació del concurs del
Vijazz. Hauran de participar activament en el concurs segons la mecànica disposada en aquest document.
Giny comunicació, Tastavins Penedès i Ametller Origen no es fan responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants, ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades
no són correctes o tenen errors.
Els participants han de ser entusiastes de la cuina però que no hi exerceixin professionalment.
El present concurs pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d'oportunitats
i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Giny comunicació, Tastavins Penedès i
Ametller Origen es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant
que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta amb falsedat o inadequada, empri mitjans
fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d'algun dels premis, Giny comunicació i Ametller Origen es reserva el
dret d'exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre unes altres, les tendents a
la devolució dels premis.
És obligació dels participants d’informar a l’organització del concurs de qualsevol intolerància i/o al·lèrgia alimentària perquè no hi pugui haver cap incidència amb els productes utilitzats per a fer els plats, quedant
l’organització eximida de qualsevol responsabilitat a aquest afecte.

6. Premis

Es sortejaran 2 premis entre els 15 participants, un premi del jurat popular que consistirà amb un lot de productes d’Ametller Origen, i un premi del jurat d’experts, que consistirà amb un lot de productes d’Ametller Origen i
un sopar a l’Espai Penedès de Barcelona per a dues persones. El premi no serà canviable per diners ni per altres premis, a més és personal i intransferible. Els guanyadors seran elegits in situ i seran informats de com
obtenir el premi in situ.

7. Mecànica del sorteig

Entre les persones que s’inscriguin al formulari del concurs culinari de la pàgina web del vijazz des del dia
01/06/2017 a les 09:00 am fins el 18/06/2017, a les 23:59 pm, es triaran 15 persones que seran les que participaran al concurs. El criteri de selecció anirà en funció d’encertar totes les preguntes correctament del qüestionari i elecció aleatòria de les 15 persones. A més a més, es seleccionaran 2 persones més que formaran part de
la reserva en el cas que fallés algun dels seleccionats.

8. Mecànica del concurs

El concurs es celebra el dissabte 8 de juliol a les 19h a la Plaça de la Vila.
És important arribar 20 minuts abans de començar el concurs. Si un participant arriba tard, quedarà automàticament exclòs de la participació en el concurs i serà substituït per un de la suplència.
Els 15 participants hauran d’utilitzar producte fresc que tindran al seu abast per elaborar dues racions d’un plat
i que maridi amb un vi que 2 setmanes prèvies al concurs se’ls informarà de les seves característiques.
Després de 40 minuts d’elaboració, el jurat popular (format pels 15 participants) triarà el millor plat que segons el seu criteri millor maridi amb el vi, no podent-se votar a ells mateixos i, el jurat professional segons la
seva opinió en triarà el millor, podent-se donar el cas que sigui la mateixa persona que en l’altre jurat. El participant guanyador a través del jurat professional serà el nomenat “El Cuinetes del Vijazz 2017!”

9. Mecànica d'adjudicació del premi
S'anunciarà el mateix dia per megafonia els 2 guanyadors i se’ls informarà del lloc i data per anar a recollir el
premi.

10. Tractament de les seves dades personals

La informació que proporcioni l’aspirant al concurs només s'utilitzarà per tramitar la participació del concursant i per comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador.

11. Fiscalitat

La celebració del previst concurs, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

12. Acceptació de les bases

La simple participació implica l'acceptació d'aquestes bases íntegrament, per la qual cosa la manifestació, en el
sentit de no acceptació de les mateixes, implicarà l'exclusió del participant i, com a conseqüència de la mateixa,
quedarà Giny Comunicació, Tastavins Penedès i Ametller Origen alliberada del compliment de l'obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en els quals incorri, excepte els quals expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat
que es pugui derivar de la recollida i utilització d'aquest premi. En tal sentit, el guanyador serà responsable de
tots els impostos reportats o despeses que no s'esmentin específicament en aquestes bases.

13. Drets de la propietat intel·lectual

Giny comunicació, Tastavins Penedès i Ametller Origen es reserva el dret d'usar els noms i les imatges agraciades a l'efecte de la seva utilització en finalitats publicitàries del propi concurs en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita, així com possibles entrevistes a mitjans de comunicació.

14. Protecció de dades

D'acord amb l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades que figuren en aquesta comunicació estan incloses en un fitxer propietat de
Tastavins Penedès. Per poder exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició podran dirigir-se, en
qualsevol moment a l’organització, a la següent adreça: Plaça de l’Àgora, 1. 08720 Vilafranca del Penedès.

