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DOCUMENT 1 – BASES LEGALS  

 

1) Organitzadors i col·laboradors  
 
La gimcana «Llegim més: Operació Rescat» està organitzada per les entitats integrades 
en el col·lectiu «Llegim més» de la ciutat de Vic. En l'edició 2020, el col·lectiu està format 
per: Llibreria Anglada, Llibreria Mater, Llibreria Gomets, Muntanya de llibres, Llibreria 
Foster & Wallace, Abacus Vic, El cafè de les lletres, Llibreria Martina, Costa Llibreter, 
Eumo Editorial, Centre de Normalització Lingüística d'Osona, Biblioteca del Seminari, 
Biblioteca de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i Biblioteca Joan 
Triadú. 
 
La gimcana ha estat dissenyada per Teresa Saborit de «La Llibreta Vermella - Gamificació 
de projectes literaris» (www.lallibretavermella.cat). Addicionalment, s'ha comptat amb al 
col·laboració dels següents instituts per la difusió de la gimcana entre els alumnes de 1r-
2n d'ESO de la ciutat de Vic: Col·legi Sant Miquel, Col·legi Sagrat Cor, L'Escorial, Institut 
Jaume Callís, Institut de Vic, FEDAC Vic i Institut La Plana. 
 
 
2) Objectius  
 
L'objectiu de la gimcana «Llegim més: Operació Rescat» és  fomentar la lectura entre el 
públic adolescent (1r-2n ESO) i promoure la visita física a les llibreries de Vic i a la resta 
d'entitats vinculades amb el món del llibre de la ciutat, com a punts de foment de la 
lectura. 
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3) Calendari  
 
Última setmana de febrer del 2020 (del 21 al 29 a les 2 del migdia). 
 
 
4) Funcionament  
 
4.1 - Antepenúltima setmana de febrer del 2020. Els professors dels instituts llegiran als 
seus alumnes un missatge escrit pels organitzadors de la gimcana. El missatge servirà 
per anunciar la gimcana als alumnes de 1r-2n d'ESO de la ciutat de Vic i anticipar-los que 
podran participar-hi del 21 al 29 de febrer. 
 
4.2 - Penúltima setmana de febrer del 2020. Els organitzadors de la gimcana visitaran els 
instituts de Vic per plantejar la primera prova als alumnes de 1r-2n d'ESO. Si la superen, 
els alumnes aconseguiran el formulari d'inscripció per poder participar a la següent fase 
de la gimcana. El formulari també podrà ser descarregat des de la web: 
www.BibliotecadeVic.com/LlegimMes-Gimcana1r2nESO 
 
4.3 - Última setmana de febrer del 2020. Els participants podran participar en la gimcana 
des del divendres 21 a les 6 de la tarda fins al dissabte 29 de febrer a les 2 del migdia. Els 
participants hauran de visitar diversos punts de la ciutat de Vic per poder desxifrar el 
missatge codificat del passaport. Si resolen el misteri, els participants obtindran una 
ubicació i una contrasenya, que els permetrà accedir al gran enigma final. Per resoldre el 
gran enigma final serà necessari haver resolt tots els enigmes anteriors. Els organitzadors 
de la gimcana registraran tant el nom dels equips que hagin resolt correctament totes les 
proves com la data i hora de resolució del gran enigma final. 
 
 
5) Participants  
 
Alumnes de 1r i 2n d'ESO. Els alumnes podran participar a la gimcana sols o en grup 
(màxim 4 de persones per equip). 
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6) Recompenses  
 
6.1 - Recompenses a la velocitat - Recompenses pels equips que resolguin més 
ràpidament totes les proves de la gimcana: 

• 1r equip - 4 entrades per PortAventura 
• 2n equip - 4 entrades pel Tibidabo 
• 3r equip - 4 entrades per la Bolera de Vic 

 
6.2 - Recompenses a la participació - Entre tots els equips que resolguin correctament la 
gimcana se sortejaran 2 lots: 

• Lot 1 - 4 entrades pels Multicines Sucre de Vic 
• Lot 2 - 4 entrades pels Multicines Sucre de Vic 

 
6.3 - Els alumnes podran participar a la gimcana sols o en grup (màxim 4 persones per 
equip). 
 
6.4 - La proclamació dels noms dels equips guanyadors en la classificació per velocitat i el 
sorteig de les entrades de cine es realitzarà en un acte presencial a la Biblioteca Joan 
Triadú, el dimarts 10 de març del 2020 a les 2/4 de 6 de la tarda. Els organitzadors 
contactaran amb els guanyadors per tal de concretar el lliurament dels premis. Passat un 
mes des de la proclamació, si els guanyadors no es posen en contacte, perdran la seva 
condició de premiats. 
 
6.5 - Els premis no podran ser en cap cas objecte de canvi, alteració, compensació en 
metàl·lic o cessió a petició dels guanyadors, ni totalment ni parcial.  
 
 
7) Protecció de dades de caràcter personal  
 
La participació en la gimcana implica la recollida de les dades necessàries per gestionar 
aquesta participació. Aquestes dades seran recollides per la Biblioteca Joan Triadú, en 
nom de l’Ajuntament de Vic, amb autorització signada dels tutors responsables de 
cadascun dels menors, i utilitzades amb la finalitat de gestionar la participació en la 
gimcana i d'informar de futures activitats de la Biblioteca Joan Triadú. Els participants 
podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i 
portabilitat de les dades davant de l'Ajuntament de Vic (C/Ciutat, 1, CP 08500 Vic –
  dpdajuntament@vic.cat). 
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8) Autorització dret a la pròpia imatge  
 
Atès a què el Dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució 
Espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el Dret a l’honor, 
a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, les entitats integrades en el col·lectiu 
«Llegim més», anomenades en el punt 1 de les presents bases, demanaran als tutors 
legals del menors participants en l'activitat el consentiment exprés per a poder enregistrar, 
difondre o publicar les fotografies i vídeos, relacionats amb les activitats dutes a terme al 
llarg de la gimcana «Llegim més: Operació Rescat», on hi aparegui el/la seu/seva fill/a i hi 
sigui clarament identificable, de manera íntegra o parcial, amb fins d’informació, 
divulgatius i publicitaris de les activitats relacionades amb la gimcana, per qualsevol mitjà. 
Aquesta imatge no podrà afectar expressament a la seva intimitat limitant-se única i 
exclusivament a l’activitat de la gimcana. Els tutors podran exercir el dret d’oposició al 
tractament de les dades al domicili de l’entitat organitzadora que hagi recollit la imatge en 
particular.  
 
 
9) Limitació de responsabilitat  
 
Els organitzadors es reserven el dret d'interrompre en qualsevol moment la continuïtat de 
la gimcana, ja sigui amb caràcter temporal o definitiu, per motius de seguretat o qualsevol 
altra causa que així ho aconselli, sense que d'això se'n derivin responsabilitats per als 
organitzadors ni dret a indemnitzacions. La participació d'infants menors d'edat es farà 
sota la responsabilitat i supervisió dels seus pares, mares i/o tutors legals. 
 
 
10) Dipòsit de les bases  
 
Les bases es poden consultar a la web: www.BibliotecadeVic.com/LlegimMes-
Gimcana1r2nESO 
 
 
11) Altres condicions  
 
11.1 - La participació en la gimcana implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels 
drets i les obligacions que se’n deriven. El compliment de les bases està regit per la 
legislació espanyola. 11.2 - Davant possibles dubtes en la interpretació de les bases 
prevaldrà el criteri dels organitzadors. 11.3 - Qualsevol manifestació de no acceptació de 
les bases suposarà l'exclusió del participant. 11.4 - Els organitzadors es reserven el dret 
d'excloure els participants que, per la seva conducta, interfereixin en el bon funcionament 
de la gimcana. 11.5 - PortAventura, El Tibidabo, La Bolera de Vic i Multicines Sucre de Vic 
no patrocinen ni administren de cap manera aquesta gimcana ni hi estan associats. 

 


