Bases del sorteig “Llibreries d’arquitectura”

La Fundació Mies van der Rohe organitza “Llibreries d’arquitectura” amb l’objectiu de
promoure les llibreries de Barcelona amb un fons de publicacions d’arquitectura durant la
Setmana d’Arquitectura de Barcelona de 2019.
1. Quan ?
Participació: entre el 9 i el 19 de maig de 2019
2. Qui hi pot participar i com?
Qualsevol persona que realitzi la compra d’una publicació d’arquitectura i/o altres productes
relacionats en qualsevol de les següent llibreries:
-

Laie
La Central
Llibreria del Pavelló Mies van der Rohe
Llibreria de la Fundació Joan Miró
La Capell
Sala Ciutat

Les persones que hagin realitzat una compra d’una publicació d’arquitectura i/o altres
productes relacionats i estiguin interessades en participar hauran d’omplir una butlleta i
depositar-la en una de les urnes que es trobaran a les diferents llibreries. Els participants
hauran de guardar el tiquet de compra per acreditar-ho en cas que resultin guanyadors.
3. Premis
Els premis consistiran en 10 lots de publicacions d’art i d’arquitectura de les editorials (Actar,
Gustavo Gili, Tenov, dpr-barcelona, Puente Editores, COAC, Triangle Postals, Beamalevich,
Direcció Serveis Editorial de l’Ajuntament de Barcelona, Fundació Mies van de Rohe, Fundació
Arquia, Phaidon, Fundació Joan Miró).
Els treballadors i treballadores de les llibreries i organitzacions que hi participen així com el
seus familiars de primer grau no podran optar a cap dels premis.
4. Mecànica del sorteig
El dia 23 de maig a les 10 h del matí tindrà lloc al pavelló Mies van der Rohe el sorteig públic
entre totes les butlletes correctament emplenades.

La directora de la Fundació Mies van der Rohe o persona en qui delegui i dos testimonis,
procediran al sorteig mitjançant un procés que garanteixi l’elecció aleatòria dels guanyadors
dels deu lots, i de 3 suplents, per al cas en què qualsevol dels guanyadors no pogués
completar l’acceptació del premi.
El resultat del sorteig es notificarà a tots els participants a partir del dia hàbil següent a la
realització del sorteig per part de la Fundació Mies van der Rohe a través de correu electrònic.
Els guanyadors hauran d’acceptar expressament el premi, contestant de forma afirmativa al
correu on se l’informa que ha guanyat el premi en el mateix compte del remitent i adjuntar
una foto del tiquet de compra, dins d’un termini de set dies hàbils des de la recepció de
notificació del premi.
Si, per qualsevol circumstància no s’aconseguís contactar amb les persones premiades o
aquestes no acceptessin el premi en el termini indicat, s’entendrà que els guanyadors
renuncien al premi i passarà al suplent, que també haurà d’acceptar-ho en el termini de set
dies hàbils. Si no fos possible contactar amb aquest o, s’escau, el següent suplent, el premi
quedarà desert, sense que pugui atribuir-se a la Fundació Mies van der Rohe cap tipus de
responsabilitat.
El premi s’enviarà a les adreces facilitades pels guanyadors.
5. Acceptació de les bases
La participació en aquest concurs comporta l’acceptació d’aquestes bases, que es troben, a
disposició del públic que desitgi consultar-les, a la pàgina web de la Fundació Mies van der
Rohe www.miesbcn.com
En compliment del que disposa el Reglament general de protecció de dades, les dades
obtingudes seran tractades per la Fundació Mies van der Rohe. Les dades de contacte seran
utilitzades exclusivament per a l’enviament d’informació relacionada amb aquest concurs i
dur a terme la seva gestió.
L’acceptació de les presents bases de participació implica l’autorització a la Fundació Mies van
der Rohe dels citats tractaments.
D’acord amb l’esmentada normativa teniu el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant carta adreçada a la Fundació Mies van der Rohe amb domicili al Carrer Provença
318 pral. 2, 08037 Barcelona, indicant “tutela de drets”.

