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Bases del repte de lectura #Velocirepte18
Entre els mesos de gener i desembre de 2018 es llançaran dotze reptes de lectura, que els usuaris
hauran d’assolir llegint un llibre que s’ajusti al repte proposat.
1. QUAN?
Període d’inscripcions: Del 8 de gener de 2018 al 6 de maig de 2018.
Participació en els reptes de lectura: Entre el 8 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2018.
2. QUI HI POT PARTICIPAR?
Qualsevol persona que tingui el carnet d’usuari de Biblioteques de Barcelona. En el cas de menors
de 14 anys caldrà l’autorització del pare, mare o tutor.
En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal les dades personals obtingudes seran incorporades en el fitxer “ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS
CULTURALS” titularitat del CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, degudament notificat a
l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades amb la finalitat de dur a terme la gestió de les activitats i els esdeveniments culturals que organitzen les Biblioteques de Barcelona, i que podran ser
publicades a la pàgina web de l’entitat així com a d’altres mitjans de difusió social. Les dades de
contacte seran utilitzades per a l’enviament d’informació relacionada amb aquest concurs.

Per a rebre l’obsequi l’usuari haurà de presentar la targeta a qualsevol de les 40 biblioteques de
Barcelona amb els sis segells corresponents als mesos de gener a juny, que acreditin que s’han llegit
els sis llibres. Cada targeta només dóna dret a un obsequi.
5.2. Premis per als participants que hagin assolit els dotze reptes de lectura i resultin
guanyadors del concurs #Velocirepte18
Podran participar en el concurs #Velocirepte18 tots els usuaris inscrits que acreditin l’assoliment
dels 12 reptes mitjançant la targeta segellada i hagin dipositat una butlleta de participació en el
concurs, que els serà facilitada en el moment d’inscriure’s, durant el mes de desembre de 2018 i la
primera setmana de gener de 2019, en qualsevol de les 40 biblioteques de la ciutat, i que acceptin
íntegrament les condicions legals i pautes establertes a les presents bases per BIBLIOTEQUES.
Únicament s’admetrà una participació per persona. Qualsevol frau o engany a l’hora de donar
informació sobre la persona o dades personals, el no acatament de les presents bases o qualsevol
intent d’alterar el desenvolupament del sorteig, suposaran l’eliminació automàtica del participant
o participants implicats. En el supòsit en què es demostri que el guanyador ha alterat el desenvolupament del sorteig en alguna de les maneres anteriorment exposades, perdrà el dret a rebre
el seu premi. Els participants i en particular, els guanyadors, accepten i consenten expressament
les possibles accions destinades a la verificació de la seva identitat. La il·legibilitat, incoherència
o falsedat de la identitat o adreça del participant implicarà l’eliminació automàtica de la seva
participació, i, si escau, l’anul·lació del premi aconseguit.
Per Sant Jordi 2018 es farà públic en què consisteixen els premis.

L’acceptació de les presents bases de participació implica l’autorització a BIBLIOTEQUES DE BARCELONA dels citats tractaments.

Els treballadors i treballadores del Consorci de Biblioteques de Barcelona no podran optar a cap
dels premis

D’acord amb l’esmentada normativa teniu el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició
mitjançant carta adreçada al CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, lliurada al Registre
del Consorci de Biblioteques, amb domicili a La Rambla 88, 3 planta, 08002 Barcelona, indicant
“tutela de drets”.

5.3. Mecànica del sorteig

3. FUNCIONAMENT
Les persones interessades en participar cal que s’inscriguin de forma presencial en qualsevol de
les 40 biblioteques de Barcelona. Les inscripcions es poden realitzar entre el 8 de gener de 2017
i el 6 de maig de 2018.
A tots els usuaris inscrits se’ls lliurarà una targeta que hauran de conservar fins a la finalització
del concurs. Aquesta targeta servirà per acreditar els reptes assolits per cada usuari. La targeta és
personal i intransferible.
Les persones inscrites hauran de llegir un llibre relacionat amb el repte de lectura proposat cada
mes. La lectura es pot realitzar en el moment que l’usuari ho desitgi, encara que des de Biblioteques
de Barcelona recomanem que, en la mesura del possible, el període de lectura coincideixi amb el
del repte proposat.

Després que cada participant s’hagi registrat en el sorteig i una vegada emplenada la butlleta de
participació, un dia a determinar del mes de gener de 2019 es procedirà al sorteig entre tots els
participants. A aquest efecte, a la seu de Biblioteques de Barcelona o a la seu d’una biblioteca de la
xarxa es procedirà a realitzar el sorteig sobre la base d’un fitxer informatitzat en el qual constaran
els noms de tots els participants que compleixin amb els requisits establerts en aquestes bases.
La directora d’administració i recursos o persona en qui delegui, amb dos testimonis, procediran
al sorteig mitjançant un procés informàtic que garanteixi l’elecció aleatòria dels guanyadors dels
tres premis, i de tres suplents, per al cas en què qualsevol dels guanyadors no pogués completar
l’acceptació del premi.
El resultat del sorteig es notificarà a cadascun dels guanyadors a partir del dia hàbil següent a
la realització del sorteig per part de BIBLIOTEQUES a través de correu electrònic o per telèfon. El
guanyador haurà d’acceptar expressament el premi, contestant de forma afirmativa al correu que li
informa que ha guanyat el premi en el mateix compte del remitent, dins d’un termini de set dies
hàbils des de la recepció de notificació del premi.

En el moment de fer el préstec o el retorn del llibre caldrà presentar la targeta de l’usuari perquè
aquesta sigui segellada pel personal de la biblioteca. Perquè el llibre comptabilitzi cal que l’usuari
que ha fet el préstec i l’usuari que presenta la targeta siguin la mateixa persona. No seran vàlids
els préstecs realitzats a altres usuaris per a segellar la targeta.

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
aquest passarà al suplent, que també haurà d’acceptar-ho en el termini de set dies hàbils. Si no
fos possible contactar amb aquest o, si escau, el tercer suplent, el premi quedarà desert, sense que
pugui atribuir-se a BIBLIOTEQUES cap tipus de responsabilitat.

En el cas de llibres prestats a través de la plataforma eBiblio.cat, caldrà mostrar el dispositiu amb
el préstec per tal que la biblioteca segelli la targeta.

El lliurament dels premis es farà efectiu en un acte públic en una de les 40 biblioteques de la xarxa,
en una data a determinar del mes de gener.

Cada mes es llançarà el nou repte de lectura i es posarà a disposició dels usuaris una selecció
de llibres recomanats per tal que se’ls puguin endur en préstec. La selecció estarà disponible als
canals web de Biblioteques de Barcelona i cada biblioteca n’exposarà una selecció en un lloc ben
visible i senyalitzat.

En el cas de lliurament de premis a menors d’edat caldrà l’autorització del pare, mare o tutor legal.

4. CALENDARI MENSUAL DE REPTES (2018)
Gener: llegir un llibre de literatura africana
Febrer: llegir un llibre on el protagonista sigui un monstre
Març: llegir un llibre sobre dones pioneres
Abril: llegir un llibre amb el llibre com a protagonista
Maig: llegir un llibre d’un poeta contemporani
Juny: llegir un llibre amb molt de ritme (literatura i música)
Juliol: llegir un llibre on París sigui protagonista
Agost: llegir una història que passi a l’estiu
Setembre: llegir un llibre per descobrir Barcelona
Octubre: llegir un llibre que tingui versió cinematogràfica
Novembre: llegir un llibre on el protagonista sigui un animal domèstic
Desembre: llegir un llibre amb olor a menjar (literatura i gastronomia)
5. PREMIS

S’estableix un període màxim de 30 dies des de la data del sorteig per a la interposició de reclamacions, que aniran directament remeses a BIBLIOTEQUES.
6. DRETS D’IMATGE I ALTRES
Els participants autoritzen Biblioteques de Barcelona perquè els seus noms, cognoms i imatge
puguin ser reproduïts i publicats a través de qualsevol mitjà, incloent-hi Internet, i qualsevol altre
mitjà de posada a disposició interactiva, per la difusió del repte, així com per a la publicitat de
noves edicions, i sense que aquesta autorització els confereixi el dret a rebre cap remuneració.
7. RESERVES I LIMITACIONS
Biblioteques de Barcelona es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el repte o bé canviar-ne algunes
condicions si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no pogués complir el desenvolupament
normal del concurs.
Biblioteques de Barcelona no es farà responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants. Per tant, si les dades no són correctes o estan incompletes, Biblioteques de Barcelona
queda eximida de tota responsabilitat per no poder contactar amb les persones participants.
8. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

5.1. Premi per als participants que hagin assolit els sis primers reptes de lectura
Durant la primera quinzena de juliol tots els usuaris inscrits que hagin aconseguit llegir sis llibres
vinculats als reptes proposats entre els mesos de gener i juny rebran un obsequi.

La participació en aquest repte comporta l’acceptació d’aquestes bases, que es troben, a disposició del públic que desitgi consultar-les, a la pàgina web de BIBLIOTEQUES www.barcelona.cat/
biblioteques

Imatge original © Enrique Corominas

Biblioteques de Barcelona organitza el #Velocirepte18 amb l’objectiu de promoure la lectura entre
els usuaris de Biblioteques de Barcelona.

