
 

 

LA ROCA VILLAGE “Reindeer Roundup”  
 TERMES I CONDICIONS 
 PREMIS REGULARS 
 
 
Aquesta promoció de Reindeer Roundup (la “Promoció”) l’organitza Value Retail 
Management Spain, SL a La Roca Village (“Village”, “nosaltres”, “ens”).   

1. La Promoció té lloc entre les 10:00 del 19 de novembre de 2018 i les 21:00 del 6 de 
gener de 2019, i inclou la possibilitat de guanyar cada setmana una Targeta Regal 
de 50 € (el “Sorteig”).   

2. El Sorteig té lloc setmanalment entre cada dilluns a partir del 19 de novembre a les 
10:00 i cada diumenge a partir del 25 de novembre a les 21:00. La data límit per 
participar en el Sorteig setmanal que forma part de la Promoció és cada diumenge a 
les 21:00 (la “Data Límit”). 

3. L’Avís de privacitat de dispositius mòbils regula la compilació i l’ús d’informació 
personal relacionada amb la Promoció, incloent el Sorteig. Llegiu detingudament 
l’Avís de privacitat de dispositius mòbils, atès que s’hi explica el tipus 
d’informació personal que compilem i com es gestiona.  

4. En participar en el Sorteig que forma part de la Promoció, accepteu aquests termes i 
condicions. Tingueu en compte que estem obligats a posar-nos en contacte amb el 
guanyador del Sorteig i, per tant, en entrar en el Sorteig, accediu que ens posem en 
contacte amb vosaltres en cas que guanyeu.  

5. Com participar en el Sorteig  
 

Per poder participar en el Sorteig, heu de complir els criteris de la clàusula 6.a que 
s’inclou a continuació. Si reuniu els requisits, podeu entrar en el Sorteig pujant la 
vostra fotografia amb el ren i el trineu a Instagram, etiquetant el Village 
@larocavillage a l’entrada i utilitzant l’etiqueta “#atrapaalreno” a la mateixa entrada.  

 
6. Requisits per poder participar en el Sorteig 

 
Abans de la Data Límit indicada, tots els participants del Sorteig han de: 

 
a. tenir 18 anys o més o, si la seva entrada es publica en un compte públic 

d’Instagram d’un usuari menor de 18 anys, assegurar ser el tutor legal, un 
dels pares o representant d’aquest usuari i participaran en aquest Sorteig 
segons aquests termes i condicions en nom d’aquest usuari;  

b. tenir accés a l’aplicació del Village La Roca Village (l’“App”) (no disponible 
per a Android); 

c. haver escanejat els nou (9) rens utilitzant l’App; 
d. haver fet una fotografia de l’animació final dels rens dalt del trineu del 

Village; i 
e. tenir un compte públic que s’hagi utilitzat per publicar la seva entrada en el 

Sorteig. 
 

En participar en el Sorteig, confirmeu que compliu els requisits per poder fer-ho i per 
reclamar qualsevol premi en cas que guanyeu. El Village podrà demanar-vos que 
presenteu proves que demostrin que compliu els requisits per entrar en el Sorteig. 
 
 
 



 

 

7. Termes i Condicions del Sorteig 
  

a. És un Sorteig obert només a participants: 
 

i. que compleixin els requisits;  
ii. que pugin la fotografia al seu compte d’Instagram; i 
iii. que etiquetin el Village @larocavillage a l’entrada amb l’etiqueta 

“#atrapaalreno” a la mateixa entrada, 
 

abans de la Data Límit (indicada més amunt).  
 

b. Només s’accepten entrades per a la setmana en què van ser publicades. 
Totes les entrades rebudes un cop finalitzada la Promoció seran 
desqualificades automàticament. 
  

c. No és necessari fer cap compra per participar en el Sorteig. Només es 
permet una entrada per persona.  
 

d. El dilluns següent a la Data Límit corresponent, el guanyador serà 
seleccionat a través de random.org i guanyarà una Targeta Regal de 50 € 
(per valor d’aproximadament 50 €) (el “Premi”).   

 
e. El Village es posarà en contacte amb els guanyadors per mitjà d’un missatge 

directe a Instagram. Si un guanyador no respon en el termini d’una setmana 
després que el Village enviï aquest missatge, el Village tindrà dret a tractar 
l’esmentat guanyador com a desqualificat de la Promoció i podrà seleccionar 
a l’atzar un altre guanyador com al nou guanyador. 
 

f. Els guanyadors s’anunciaran cada dilluns a través d’Instagram Stories. Si 
sou un guanyador, mitjançant aquest document accepteu que el vostre nom, 
nom d’usuari d’Instagram i Contingut (definit a continuació) es publiquin als 
comptes oficials de les xarxes socials del Village.   

 
g. Espereu 21 dies a partir de la Data Límit corresponent per al lliurament del 

Premi. 
  

h. Les entrades enviades a través d’agents o tercers no són vàlides. 
 

i. El Sorteig no s’obre als empleats del Village ni de les seves societats 
afiliades, ni als membres de la família o de la llar dels esmentats empleats. 
 

j. No s’assumirà cap responsabilitat per les entrades que es perdin, es 
demorin, no s’enviïn bé, siguin incorrectes, confuses o es rebin de manera 
incompleta, per qualsevol raó, incloent (entre d’altres) les fallades de 
maquinari, programari, navegador o xarxa, o el mal funcionament, congestió 
o incompatibilitat dels servidors del Village o d’un altre lloc. El Village no es fa 
responsable de cap error humà o d’un altre tipus que s’esdevingui durant el 
processament de les entrades/imatges ni de cap dany en equips informàtics 
dels participants o de qualsevol altre tipus que resulti de l’accés o la 
descàrrega de qualsevol material relacionat amb el Sorteig. 
 

k. Es farà tot el possible per lliurar el Premi, però en cas que no sigui 
raonablement o pràcticament possible, s’oferirà un premi equivalent, el qual 
serà seleccionat a discreció del Village. 
 



 

 

l. Els premis no són transferibles a tercers i no poden bescanviar-se per diners 
en efectiu ni cap altre premi ni utilitzar-se amb cap altra oferta o promoció. 
 

m. Els guanyadors accepten participar en la publicitat posterior a l’entrega del 
Premi i (en cas que el Village ho requereixi) estaran disponibles de manera 
raonable per a la publicitat posterior i, per mitjà d’aquest document, 
consenten que es faci servir el seu nom i la seva fotografia amb aquests fins 
publicitaris.  
 

n. El Village ha organitzat aquests sortejos de bona fe i, en la mesura en què ho 
permeti la llei, no assumeix cap responsabilitat pel que fa a les 
conseqüències derivades de la participació o no participació en el Sorteig.   

 
o. El Village, a la seva discreció, es reserva el dret de desqualificar qualsevol 

persona que alteri el procés de participació o el funcionament del Sorteig, 
que incompleixi qualsevol d’aquests termes i condicions o que tingui motius 
per pensar que no compleix els requisits de participació. El Village es reserva 
el dret de desqualificar-vos si la vostra conducta és contrària a la finalitat o 
l’objectiu del Sorteig. 
 

p. La decisió del Village és definitiva i vinculant i no s’intercanviarà 
correspondència. 
 

q. Si per circumstàncies alienes a la voluntat del Village o si el Village ho 
considera necessari, se suspèn o cancel·la el Sorteig, el Village es reserva el 
dret de fer-ho, sense incórrer en cap responsabilitat amb els participants del 
Sorteig. 
 

8. El nostre ús del vostre Contingut 
 

a. En pujar la vostra fotografia o acceptar que la vostra fotografia es pugi al 
vostre compte, etiquetar el Village @larocavillage i utilitzar l’etiqueta 
“#Atrapaelreno” (“Contingut”), accepteu estar subjectes a aquests termes i 
condicions.    

b. Ens reservem el dret d’afegir o eliminar el text o les imatges (incloent l’edició 
de qualsevol fotografia o material gràfic) del vostre Contingut.  

c. Si el Contingut que heu pujat o posat a la nostra disposició és seleccionat, 
això significa que el vostre Contingut es mostrarà o sortirà al nostre compte a 
les xarxes socials. Altres usuaris podran veure i tenir accés al vostre 
Contingut i podran triar compartir-lo a les xarxes socials (incloent, entre 
d’altres, potencialment Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Weibo, 
WeChat, etc.) 

d. Llevat de les dades personals (que es tractaran segons el que estableix el 
nostre avís de privacitat de dispositius mòbils), tots els enviaments de 
Contingut es tractaran com propietat no exclusiva i no confidencial i podran 
posar-se a la disposició del públic en general i podrem utilitzar-los sense 
restriccions. 

e. Conservareu tots els drets de propietat del vostre Contingut. No obstant això, 
en pujar el vostre Contingut, o acceptar que nosaltres pugem el vostre 
Contingut, ens concediu a nosaltres i a la Marca Village (definida a 
continuació) una llicència limitada que es pot subllicenciar per utilitzar, 
modificar, adaptar, guardar, copiar i posar a la disposició de tercers el 



 

 

Contingut esmentat, així com el vostre nom, foto de perfil, imatge, 
preferències, comentaris, publicacions, declaracions o altra informació 
existent en qualsevol forma, mitjà, tecnologia, que es conegui ara o que es 
desenvolupi més endavant, de manera individual o com a part d’altres 
materials, per a qualsevol fi (incloent, entre d’altres, els fins comercials i 
promocionals). Per definició, La “Marca Village” significa (a) Value Retail 
PLC (número de registre 2782532), els seus accionistes i Societats Afiliades; 
i (b) qualsevol societat o entitat, i les seves Societats Afiliades (i) Value Retail 
PLC (ii) Value Retail Management Limited o (iii) les seves Societats Afiliades 
atorguen llicències o presten serveis.  

f. Afirmeu i manteniu que: 

i. el vostre Contingut no mostra res que sigui il·legal, amenaçador, 
calumniós, difamatori, obscè, pornogràfic o profà, que podria 
constituir o encoratjar una conducta que es podria considerar un 
delicte penal o una violació de qualsevol llei o conté alguna cosa 
inapropiada o contrària a les normes comunes del bon gust i la 
decència, o que té la intenció deliberada de molestar els altres 
usuaris, i que els comentaris adjunts (si n’hi hagués) no són 
difamatoris o despectius contra nosaltres ni la Marca Village ni 
tercers; 

ii. el vostre Contingut no constitueix ni conté virus de software, 
sol·licituds comercials, cartes en cadena, correus massius o qualsevol 
forma de correu brossa;   

iii. no utilitzareu una adreça de correu electrònic falsa, no us fareu 
passar per cap persona o entitat ni ens enganyareu sobre l’origen del 
vostre Contingut; 

iv. sou el propietari legal i beneficiari de tots els drets de propietat 
intel·lectual del vostre Contingut (a excepció dels logotips, marques 
comercials o material gràfic de tercers inclosos en el vostre 
Contingut), que és la vostra obra original i que no infringeix cap dret 
de tercers, incloses les patents, les marques comercials, els drets 
d’autor o els drets no registrats.  

v. teniu tot el dret legal, poder i autoritat per concedir-nos la llicència 
prevista en aquest document; 

vi. heu obtingut tots els drets rellevants i el permís per escrit de les 
persones que surten en el vostre Contingut, i que el vostre Contingut 
no inclou ningú menor de 18 anys llevat que sigui el vostre propi fill 
(en sou el representant legal) i tingueu el consentiment d’aquest fill;  

vii. mitjançant aquest document, renuncieu a qualsevol dret moral sobre i 
en relació al vostre Contingut i accepteu no reivindicar-lo (i afirmeu 
que totes les persones que hi surten hi han renunciat i han acceptat 
no reivindicar-lo); i  

viii. en cas que fos necessari, accepteu fer qualsevol altra cosa i tramitar 
tots els documents que us sol·licitem de manera raonable perquè 
puguem utilitzar el vostre Contingut tal com s’estipula en aquests 
termes i condicions.  

g. Els nostres comptes oficials a les xarxes socials poden incloure opinions, 
declaracions i altres continguts de tercers. No ens fem responsables de 



 

 

revisar, monitoritzar o verificar aquest contingut, incloent la precisió, fiabilitat 
o compliment dels drets d’autor o altres lleis del contingut esmentat. 
Qualsevol opinió, declaració o altre material cedit per tercers és d’aquests i 
no pas nostre o de la Marca Village, i nosaltres i la Marca Village no donem 
suport a cap d’aquestes opinions, declaracions o materials.  

h. Reconeixeu i accepteu que no tenim cap control ni responsabilitat sobre cap 
dany que resulti de l’ús (incloent, entre d’altres, la republicació) o mal ús per 
part de tercers de la informació publicada voluntàriament a través de l’ús que 
es faci dels nostres comptes oficials a les xarxes socials. Si decidiu posar a 
la nostra disposició qualsevol informació personal identificable o altra 
informació i/o el vostre Contingut, ho feu sota la vostra responsabilitat. 

i. No ens és possible conèixer el contingut de tots els comentaris o opinions 
que publiquem, o la informació, materials, productes, i/o serveis disponibles a 
través dels nostres comptes oficials a les xarxes socials (o qualsevol part o 
parts d’aquests). Actuem segons el principi de “notificació i retirada”. Si 
considereu que algun comentari o opinió publicat, o informació, materials, 
productes i/o serveis disponibles als nostres comptes oficials a les xarxes 
socials (o alguna part o parts d’aquests) conté una declaració difamatòria, 
notifiqueu-nos-ho immediatament per escrit al nostre Departament Legal: 
Legal Team, La Roca Village, La Roca del Vallès 08430 (Barcelona), o per 
correu electrònic a legal@larocavillage.com. Un cop rebuda la vostra 
notificació, farem tot el possible per eliminar el contingut difamatori del qual 
ens heu informat dins d’un termini raonable.  

 
9. En compliment del que s’estableix a la legislació vigent, si escau, Value Retail ha de 

retenir i abonar al guanyador l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques 
corresponent, i els premis s’han d’indicar en el formulari fiscal corresponent.  
 

10. Aquests termes i condicions es regeixen per la legislació espanyola, i les parts se 
sotmeten a la jurisdicció no exclusiva dels tribunals de la ciutat de Barcelona.  
 

11. El Village, amb domicili social a: La Roca Village, La Roca del Vallès 08430 
(Barcelona), i adreça electrònica legal@larocavillage.com. 

 


