www.somos-mas.es

EN SOM MÉS, CONTRA EL DISCURS DE L’ODI I LA RADICALITZACIÓ

BASES DEL CONCURS
El discurs de l’odi i la radicalització és un dels reptes
de la societat actual. En aquest sentit, el Consell
d’Europa deixa clara la necessitat i la prioritat dels
Estats membres d’adoptar les mesures oportunes per
a mantenir a ratlla aquest fenomen i iniciar camins
estratègics comuns.
El desenvolupament de les xarxes socials els darrers
anys ha obert un vehicle per a la creació de discursos,
l’expressió i l’associació de les noves generacions que
anomenem nadius digitals. L’ús que fa el jovent de

les xarxes socials està transformant no solament la
manera de relacionar-se, sinó també les experiències
i la manera de pensar. Per primer cop és la població
més jove qui pren la iniciativa.
Aquest concurs, que s’emmarca dins la iniciativa «En
som més», té per objecte promoure un compromís
actiu del jovent en l’eliminació del discurs de l’odi i
la radicalització, que serveixi com a germen d’un
ampli moviment social contra aquesta mena de
manifestacions.

1. Objecte de les bases
1.1.- FeSP UGT, Joves i Desenvolupament (d’ara endavant, «Organització del Concurs»), amb
el suport de Google (YouTube), el Ministeri de Justícia, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat
Social (l’Observatori del Racisme i la Xenofòbia), el Ministeri de l’Interior (Secretaria d’Estat
de Seguretat i CITCO), el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (Centre Nacional d’Innovació i
Investigació Educativa) i el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (Institut de la Dona i
Injuve) organitzen el concurs «...», adreçat a joves del territori nacional d’entre 14 i 20 anys, que
hagin participat en els tallers i la formació que formen part de la iniciativa Som Més, contra
l’odi i la radicalització.
Es pot accedir al Concurs a la pàgina web assignada: www.somos-mas.es
1.2.- Aquestes bases tenen per objecte regular la participació en el concurs esmentat, la
convocatòria i la concessió dels premis.

2. Objecte i forma del concurs
2.1.- L’objectiu del concurs és promoure un bon ús d’Internet i un compromís actiu del jovent
contra el discurs de l’odi i les diverses formes de radicalització, que serveixi a més a més com
a germen d’un moviment social contra aquesta mena de manifestacions.
Per això les persones participants hauran d’enviar un missatge de vídeo en què promoguin la
participació activa a les xarxes per a evitar les manifestacions del discurs de l’odi i el radicalisme, com també reforçar missatges positius de solidaritat, justícia i respecte de la diferència.

3. Requisits de participació en el Concurs
3.1.- El Concurs està obert a joves d’entre 14 i 20 anys que hagin participat en la formació
impartida a través de la iniciativa Som Més, contra l’odi i la radicalització.
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3.2.- Les persones participants podran concursar-hi a través d’un vídeo que s’haurà de fer
mitjançant un smartphone.
Els missatges podran adoptar la forma de cançons, representacions teatrals, poesia,
curtmetratges, stop motion... Qualsevol expressió artística és vàlida.
Cada vídeo durarà entre 30 segons i 120 segons. La durada recomanada és de 90 segons.
Els continguts es poden presentar en castellà, català, gallec o èuscar.
3.3.- El Centres que hi participin hauran d’haver signat prèviament un compromís de participació
en el projecte Som Més, contra l’odi i la radicalització que es lliurarà als responsables de les
entitats que organitzen el concurs a cada centre.
3.4.- Les persones participants que hagin rebut la formació a travès d’Aula Intercultural
hauran de lliurar els seus treballs als educadors/les educadores que imparteixen el taller
als Centres respectius. Així mateix, l’educador/a serà l’encarregat/da de trametre els treballs
presentats al Centre respectiu a l’Organització del Concurs a través de l’adreça de correu
electrònic següent (somosmas@fespugt.eu). En cadascun dels Centres participants en
la formació es podran presentar tants treballs com es consideri convenient, sempre que
cadascun tingui una autoria diferent.
Les persones participants que hagin rebut la formació impartida a través de Joves i
Desenvolupament (o alguna de les organitzacions amb les quals treballa en consorci, com
Solidaritat Don Bosco o Vols) hauran de lliurar els seus treballs a l’educador/a del Centre que
hagi impartir la formació. Així mateix, l’educador/a serà l’encarregat/da de trametre els treballs
presentats al Centre respectiu a l’Organització del Concurs a través de l’adreça de correu
electrònic següent (somosmasvideos@jovenesydesarrollo.org). En cadascun dels Centres
participants en la formació es podran presentar tants treballs com es consideri convenient,
sempre que cadascun tingui una autoria diferent.
Els Centres participants podran trametre els seus treballs fins a les 23:59 h. del dia 15 de
maig, inclusivament, i podran signar cada treball entre un mínim de 4 persones i un màxim
de 6. L’Organització del Concurs es reserva el dret de modificar els terminis en cas que així ho
consideri necessari.
Cada jove participant menor de 18 anys d’edat haurà de tenir l’autorització expressa de la
seva mare, el seu pare o el seu tutor o tutora legal que l’autoritzi a participar en els vídeos
que realitzin per a concursar, com també la seva aparició en tot el material gràfic i videogràfic
que s’utilitzi en el marc del projecte Som Més, contra l’odi i la radicalització per part dels
organitzadors i col·laboradors del concurs, en particular els vídeos del concurs, però sense
excloure cap altre tipus de material multimèdia.
La postulació com a persona participant en el concurs comportarà l’acceptació
d’aquestes bases.
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3.5.- Per a presentar els treballs caldrà:
a. Per al cas que hagin participat en la formació
organitzada per Aula Intercultural:
i. Els treballs audiovisuals i el formulari d’inscripció que s’annexa a aquestes bases signat per
totes les persones participants seran canalitzats
a través dels educadors i les educadores que
impartiran els tallers als centres educatius assignats a Aula Intercultural. Els educadors i les
educadores seran els encarregats/des de tot el
seguiment i de fer arribar els vídeos i documents
a l’equip de treball d’Aula Intercultural a través
del correu electrònic: somosmas@fespugt.eu
b. Per al cas que hagin participat en la formació
organitzada per Joves i Desenvolupament:
i. Els treballs audiovisuals i el formulari
d’inscripció que s’annexa a aquestes bases

signat per totes les persones participants seran
lliurats als educadors i les educadores de cada
centre, que hauran rebut la formació a través
dels tècnics de Joves i Desenvolupament.
Els educadors i les educadores seran els
encarregats/des de tot el seguiment i de fer
arribar els vídeos i documents a l’equip de treball
de Joves i Desenvolupament (o alguna de les
organitzacions amb què desenvolupa el treball
en consorci Solidaritat Don Bosco i Vols), a
través de la adreça de correu electrònic següent:
somosmasvideos@jovenesydesarrollo.org
c. La participació no es tindrà en compte fins
que l’Organització del Concurs comprovi que
es compleixen tots els requisits que s’exigeixen en aquestes bases i s’hagin rebut els
treballs d’acord amb ells. La recepció dels treballs quedarà acreditada un cop l’Organització del Concurs respongui el correu electrònic
amb la confirmació de la recepció del treball.

3.6.- Els dubtes o les preguntes que poguessin sorgir s’hauran d’adreçar mitjançant els correus
electrònics següents:
• (somosmas@fespugt.eu) per a aquelles persones participants que participin en la formació
organitzada per Aula Intercultural (FeSP-UGT).

• (somosmas@jovenesydesarrollo.org) per
a aquelles persones participants que participin en la formació organitzada per Joves i
Desenvolupament.

3.7.- Només es podran presentar al concurs aquells treballs el contingut dels quals estigui
relacionat amb els materials aportats per l’Organització del Concurs, així com la formació que
en aquest sentit imparteixi l’educador o educadora corresponent del Centre.
3.8.- En tots els casos el contingut premiat ha de ser original i d’autoria pròpia, sense que
pugui conculcar de cap manera els drets de propietat intel·lectual de tercers. Els autors dels
treballs manifesten i garanteixen que els treballs amb què participen en aquest concurs no
infringeixen cap dret de propietat intel·lectual, ni de cap altra mena, de tercers.
3.9.- No s’acceptaran tampoc treballs els continguts dels quals infringeixin aquestes bases.
Està prohibida la participació, entre d’altres, de treballs amb continguts violents, xenòfobs,
sexistes o pornogràfics, que atemptin contra el dret a l’honor i a la pròpia imatge, que incitin o
publicitin activitats i serveis il·legals, que lesionin béns o drets de tercers, o que conculquin de
qualsevol manera la legislació espanyola. Aquests treballs seran objecte d’exclusió immediata.
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L’Organització del Concurs en podrà excloure aquells treballs que consideri que són inadequats,
d’acord amb la finalitat del concurs, segons el seu exclusiu criteri.
A més a més, els vídeos hauran de respectar les Normes de la comunitat de YouTube.
3.10.- Qualsevol participació indeguda o que incompleixi les condicions esmentades o basada
en dades errònies, inexactes, incompletes o fraudulentes serà invàlida i no es tindrà en compte
per a la seva participació en el concurs.
3.11.- El compliment d’aquests requisits és imprescindible, de manera que els Centres
participants que no acreditin que els nois i les noies autors/es dels treballs hi estan inscrits,
si en resultessin guanyadors, no podran ser agraciats amb cap dels premis detallats en
aquestes Bases.
3.12.- L’Organitzador del Concurs, els col·laboradors, les persones que participen en
l’organització i preparació del Concurs, els seus familiars, com també qualsevol personal que
tingui un vincle professional i/o familiar amb un o més membres del jurat no estan autoritzats
a participar en el Concurs.

4. Premis
4.1.- El concurs es divideix en dues categories:
a) Gran Premi Jr., per a estudiants de 14-16
anys (3r i 4t d’ESO, aprox.)

b) Gran Premi Supra, per a estudiants de 17-20
anys (Batxillerat i Formació Professional, aprox.)

En el cas que hi hagi grups amb joves d’edats que pertanyen a les dues categories, el grup decidirà
amb el seu educador/a responsable a quina de les dues es presenta.
Del total dels treballs presentats al concurs s’elegiran 5 finalistes per a cadascuna de les categories.
D’aquests, s’elegirà un equip guanyador per cada categoria:
a) Gran Premi Jr.: L’equip guanyador rebrà una
estada per a visitar un dels YouTube Space de
Google a Europa

b) Gran Premi Supra: L’equip guanyador rebrà
una estada per a visitar un dels YouTube Space
de Google a Europa.

4.2.- L’organitzador del Concurs es reserva el dret de modificar aquests premis, sens perjudici
d’haver-ne informat prèviament les persones participants.
4.3.- Si cap dels premis requereix un viatge o desplaçament, el/s guanyador/s d’aquest premi
són responsables d’assegurar la validesa dels seus passaports, de l’obtenció dels visats o
documents de viatge per a totes les persones que viatgen, com també de les assegurances
necessàries. Així mateix hauran de disposar de l’autorització dels pares, mares o tutors/es
legals, que haurà de ser lliurada a l’Organització del Concurs quan ho sol·liciti, i sempre amb
anterioritat al viatge corresponent.
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Tret que s’hi indiqui el contrari, Google cobrirà les despeses de desplaçament en una quantitat
raonable per als integrants dels equips guanyadors i per a un màxim de dos educadors/es per
a cadascun dels equips guanyadors que els acompanyin en la visita a YouTube Space.
4.4.- Les despeses de desplaçament cobriran: (1) el bitllet d’avió de l’elecció de l’Organitzador
del Concurs (anada i tornada en classe econòmica) entre l’aeroport principal i el YouTube Space
(2) una habitació doble per a una nit en un hotel, (3) els àpats i (4) les despeses vinculades al
desplaçament des de i fins als aeroports/estacions i els esdeveniments vinculats al premi.
S’hi apliquen restriccions en algunes dates.
El Participant haurà de pagar les altres despeses, incloent-hi els desplaçaments accessoris
no esmentats més amunt, els impostos o aranzels duaners que s’apliquin al passatger, els
sobrecostos, els impostos aeroportuaris, les despeses de gestió i de servei, les despeses
personals d’allotjament, les despeses de seguretat, els impostos o qualsevol altra despesa
sota la total responsabilitat del participant. Els premis no poder bescanviats per efectiu.

5.- Designació dels guanyadors
5.1.- Els guanyadors de les categories respectives (Gran Premi Jr. i Gran Premi Supra),
s’elegiran de la manera següent:
a) Preselección de (10) vídeos por cada una
de las categorías, por un comité compuesto
por representantes de FeSP UGT, Jóvenes y
Desarrollo y por un representante de cada uno
de los Ministerios participantes (ver: “El comité
de preselección”).

a. Adjudicació per cadascun
dels membres del jurat, segons
els criteris descrits en l’article
5.3 «Criteris de Selecció», a cadascun dels treballs preseleccionats, per mitjà d’un formulari de puntuació d’una sèrie de
criteris entre 1 i 5 punts; el 5
és la puntuació total més alta.
b. Tramesa, per part de cadascun dels membres del jurats,
del formulari de puntuació a
l’Organització del Concurs,
que tindrà al seu càrrec la
comptabilització dels punts
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b) Lliurament pel comitè de preselecció, a
cadascun dels membres del jurat, dels (10)
vídeos de cadascuna de les categories.

atribuïts per cadascun dels
membres del jurat als treballs
preseleccionats;
c. Els 5 treballs de cadascuna
de les corresponents categories que obtinguin el màxim
de punts per acumulació del
conjunt dels punts atribuïts
per cadascun dels membres
del jurat seran elegits finalistes del Concurs.
d. El treball de cadascuna de les
corresponents categories que
obtingui el major nombre de

punts per acumulació del total
de punts atribuïts per cadascun
dels membres del jurat resultarà guanyador del Gran Premi
Jr. i del Gran Premi Supra.
e. En cas d’empat entre diversos treballs preseleccionats,
un tercer designat per l’Organització s’encarregarà de
designar-ne el guanyador
entre els treballs preseleccionats, d’acord amb els criteris
de selecció de guanyadors
definits en l’article 5.3 «Criteris
de Selecció».
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5.2.- Composició del jurat. Els finalistes i els guanyadors seran elegits per un jurat compost
per un president i un màxim 4 membres més. La composició del jurat serà la determinada per
l’Organitzador del Concurs.
L’Organitzador del Concurs es reserva el dret de modificar la composició del jurat i informarà
d’aquests canvis en la pàgina web de la iniciativa, www.somos-mas.es, a fi i efecte de permetre
que els Centres participants es retirin del concurs en cas d’incompatibilitat, de conformitat
amb l’article 2 d’aquestes bases.
5.3.- Criterios de selección. La qualificació per part del jurat dels treballs preseleccionats o
el desempat dels treballs empatats es farà tenint en consideració els criteris següents:

a. Pertinença del vídeo pel que fa al tema del
Concurs;
b. Contingut positiu, que destaqui la joventut;

c. Qualitat del contingut, i
d. Quant a les limitacions: vídeo d’entre 30 i 120
segons, gravat amb un smartphone.

5.4.- Anunci dels guanyadors. L’anunci públic dels treballs finalistes tindrà lloc el mes de juny
en un esdeveniment públic la data del qual anunciarà l’Organitzador del Concurs en la web del
Concurs, a més de comunicar a les persones participants i als Centres als quals pertanyen
els treballs finalistes del concurs per mitjà de correu electrònic. Aquest anunci també serà
transmès a través de:

a. Un comunicat de premsa emès per l’Organització del Concurs.

b. El bloc de Google Espanya al qual es pot accedir a través de l’adreça següent: ty3https://
espana.googleblog.com/

L’anunci dels treballs guanyadors del Gran Premi Jr. i del Gran Premi Supra es farà en una
cerimònia de lliurament de premis liderada per l’Organitzador del Concurs en la data que
consideri convenient i que serà comunicada a través de la web de la iniciativa www.somosmas.es, com també a les persones finalistes i als Centres als quals pertanyen. Els autors
dels treballs finalistes, acompanyats per un màxim de dos/dues educadors/es del Centre
corresponent, es comprometen a assistir a la cerimònia de lliurament de premis.
Google cobrirà les despeses de viatge d’un import raonable perquè els equips finalistes puguin
assistir a la cerimònia de lliurament de premis a Madrid, acompanyats cadascun dels equips per
un màxim de dos/dues educadors/es. Les despeses de viatge cobriran: (1) el bitllet d’autobús/
tren/avió a elecció de l’Organitzador del Concurs (anada i tornada en classe econòmica) entre
l’estació/aeroport principal i el lloc de l’esdeveniment a Madrid (2) una habitació per a una nit
en un hotel a Madrid només en el cas que resulti imprescindible. Les altres despeses hauran
de ser abonades per les persones participants i pels educadors/es que les acompanyen.
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5.5.- Les persones participants i/o els Centres hauran de confirmar, doncs, l’acceptació del
premi mitjançant un correu electrònic de resposta a l’Organització del Concurs i dins del termini
màxim de (4) dies, comptant-hi el mateix en què van rebre el correu electrònic de l’Organització
amb la informació dels resultats del Concurs.
5.6.- Les persones participants i/o els Centres hauran de confirmar, doncs, l’acceptació del
premi mitjançant un correu electrònic de resposta a l’Organització del Concurs i dins del termini
màxim de (4) dies, comptant-hi el mateix en què van rebre el correu electrònic de l’Organització
amb la informació dels resultats del Concurs.
5.7.- En cas que els guanyadors no es manifestin i en cas de no seguir els processos descrits
més amunt dins del termini assenyalat, el premi serà considerat rebutjat i serà reassignat en
les condiciones següents.:

a. Si el Gran Premi Jr. és
rebutjat per l’equip guanyador
inicial, serà doncs atribuït a
un altre equip participant, que
serà designat seguint l’ordre
decreixent de punts atribuïts
pel jurat.

b. Si el Gran Premi Supra
és rebutjat pel guanyador
inicial, serà doncs atribuït a
un altre equip participant, que
serà designat seguint l’ordre
decreixent de punts atribuïts
pel jurat.

c. I això en el termini màxim
dels sis (6) dies següents
a l’expiració del termini de
confirmació de quatre (4)
dies concedit als equips
guanyadors inicials.

5.8.- Els premis no són transferibles a tercers; únicament els guanyadors se’n poden beneficiar.
Els equips participants són els únics responsables de la distribució dels Premis, si altres
persones se’n poden beneficiar.
5.9.- L’Organitzador del Concurs es reserva el dret de no concedir el premi a l’equip o equips
guanyador/s, si es comprova que n’ha/n infringit les normes o no n’ha/n respectat les Bases.
5.10.- Confidencialitat. Els membres dels equips participants, com també els Centres als
quals pertanyen, es comprometen a mantenir la confidencialitat i a no divulgar la informació
confidencial que els comuniqui l’Organització del Concurs, de la qual són destinataris.
Sobretot informació relacionada amb els resultats del Concurs fins que no sigui comunicada
públicament per l’organització.

6.- Dades Personals
6.1.- Les persones participants reconeixen i accepten que l’Organitzador del Concurs pugui
enregistrar, conservar, compartir amb les seves filials i societats afiliades per a les necessitats
d’aquest Concurs o d’altra manera utilitzar les dades de caràcter personal proporcionades
durant la inscripció al Concurs i el registre per l’Organitzador o un tercer designat per
a aquest propòsit, sempre dins del marc del Concurs i de la iniciativa en què s’emmarca.
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6.2.- L’Organitzador del Concurs no compartirà informació personal dels equips participants
amb empreses, organismes o individus externs a l’Organitzador del Concurs, llevat que ho faci
per necessitats concretes d’aquest Concurs.
6.3.- La informació del participant també pot ser transferida a països altres que el de residència
del participant, incloent-hi els EUA.
6.4.- Les persones participants tenen dret a sol·licitar, verificar, rectificar o eliminar qualssevol
dades de caràcter personal recollides per l’Organitzador del Concurs en el marc del Concurs,
per a la qual cosa s’adreçaran per escrit a la direcció de correu electrònic següent, en el cas
de FeSp-UGT, (somosmas@fespugt.eu) i a (somosmas@jovenesydesarrollo.org) en el cas de
Joves i Desenvolupament.
6.5.- L’educador o el centre escolar mitjançant el qual participin els equips en el concurs haurà
de certificar i garantir que ha obtingut l’autorització per a comunicar les dades de caràcter
personal de les persones participants en el vídeo.

7.- Drets de propietat intel·lectual
7.1.- Drets a la personalitat i a la propietat literària i artística de les persones participants.
a. La persona que autoritza l’Organitzador del Concurs, conforme a les condicions definides en
l’article 3 d’aquestes Bases, el dret de reproduir, presentar, comunicar al públic i modificar, en cas
necessari, el conjunt d’elements adreçats a l’Organitzador del Concurs en el marc del Concurs,
incloent-hi els vídeos lliurats per la persona per a la seva participació en el Concurs, com també
les imatges, logos i elements de llenguatge propi del centre escolar que representa i el dret a
utilitzar la seva imatge, nom, cognom i/o pseudònim als llocs que s’esmenten més endavant.
b. El centre mitjançant el qual participen els
equips accepta explícitament que aquests
elements siguin reproduïts i/o representats i/o
adaptats en el llocs següents:

partir de la data en que hagués participat en el
Concurs i, particularment, dels drets personals
vinculats a la persona participant mentre
romangui la publicació en línia de la pàgina web.

i. La pàgina web assignada i les webs dels
Organitzadors del Concurs.
ii. El comunicat de premsa de l’Organitzador del
Concurs fet durant l’esdeveniment de l’anunci
dels guanyadors;
iii. El bloc Google Espanya accessible a l’adreça
següent: https://espana.googleblog.com/
iv. El compte de Twiter, Facebook, etc.
v. La pàgina de YouTube de l’Organitzador del
Concurs,

d. Les persones participants i/o el Centre
participant certifica la seva autoritat de
consentir aquesta cessió i garanteix a
l’Organitzador del Concurs l’ús pacífic dels
elements esmentats més amunt especialment
contra qualsevol exclusió de tercers de
qualsevol mena per a la utilització d’aquests
elements i de les persones i béns que hi figuren.

c. Aquesta autorització s’atorga a títol gratuït,
a escala mundial, durant el termini legal de
protecció dels drets de propietat intel·lectual a
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8.- Accés a les condicions i Bases del Concurs
Es pot consultar tota la informació sobre el concurs a la pàgina de la iniciativa www.somos-mas.es

9.- Bases del concurs
9.1.- Lloc de dipòsit. Les bases d’aquest concurs seran dipositades dins del termini i en la
forma escaient davant del notari de l’Il·lustre Col·legi Notarial de Madrid, Sr. Carlos Ruiz-Rivas
Hernando, amb adreça professional al Paseo Pintor Rosales, 52, 1.º D, 28008 Madrid.
9.2.- Bases i nul·litat. En el supòsit que un o més dels articles d’aquestes Bases esdevinguessin nuls o restessin sense efecte per una modificació legislativa o per una decisió judicial,
no es veurà afectada la validesa i l’aplicació dels altres articles d’aquestes Bases.

10.- Responsabilitat
10.1.- La participació en el Concurs implica una actitud honesta, cosa que significa el respecte
absolut de les normes disposades i dels drets de les altres persones participants.
10.2.- Els equips participants es comprometen a no posar en pràctica ni aplicar qualsevol
procediment de participació que no respecti estrictament les normes descrites en
aquestes Bases.
10.3.- L’Organitzador del Concurs es reserva el dret d’eliminar, considerar nul·la o invalidar
la participació de qualsevol persona que no respecti completament les Bases del Concurs.
10.4.- També es reserva el dret de negar la participació de qualsevol persona que pertorbi el
bon transcurs del Concurs i d’enjudiciar qualsevol que faci trampa, cometi frau, truqui o alteri
el transcurs del Concurs, o que ho intenti.
10.5.- El frau comporta la desqualificació immediata de l’equip. Un equip guanyador que hagi
fet trampa, que ho hagi intentat o que s’hagi beneficiat de manipulacions d’aquesta mena
serà expulsat del Concurs i es quedarà sense premi.
10.6.- L’Organitzador del Concurs es reserva la facultat, a la seva única discreció, de realitzar
qualsevol verificació que consideri oportuna a fi i efecte d’assegurar el respecte d’aquest article i
del conjunt d’aquestes Bases, especialment per a eliminar del Concurs tota persona participant
que hagi comès qualsevol abús o que hagi fet algun intent de frau. L’equip participant, a través
del Centre escolar al qual correspon, accepta proporcionar qualsevol element justificatiu que
li pugui ser sol·licitat amb la finalitat de verificar el compliment adient de les Bases.
10.7.- L’Organitzador del Concurs es reserva la facultat en qualsevol moment i sense haverse de justificar, d’interrompre el Concurs, prorrogar-lo, escurçar-lo, modificar-lo i/o anul·lar-lo,
sense que se li pugui exigir cap responsabilitat.
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10.8.- L’Organitzador del Concurs no tindrà cap responsabilitat si els equips participants no
arriben a poder presentar els seus treballs per raons que no li puguin ser imputables, en
particular en el cas de dificultats de connexió a Internet o en el cas d’haver estat presentats
en un format il·legible o impossible de gestionar/processar.
10.9.- D’altra banda, l’Organitzador del Concurs no serà responsable dels desperfectes
imputables a les persones participants i els seus acompanyants, en relació amb els premis
oferts als guanyadors.

11.- Reclamacions
Qualsevol qüestió relacionada amb l’execució de les Bases o la seva interpretació s’haurà de
dirigir per escrit a l’Organitzador del Concurs, a l’adreça següent: (somosmas@fespugt.eu),
en el cas de FeSP-UGT, i a aquesta (somosmas@jovenesydesarrollo.org) en el cas de Joves i
Desenvolupament.

12.- Llei Aplicable- Atribució de competències
Aquestes Bases se sotmeten a la llei espanyola. Qualsevol litigi derivat de l’ocasió del Concurs se
sotmetrà als tribunals corresponents a la jurisdicció de Madrid.
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