
1.- Informació prèvia

Per mitjà de la present promoció organitzada per Club Lleuresport de Barcelona, (d'ara endavant, CLUB 

LLEURESPORT), amb domicili a aquests efectes a Barcelona (08003), Carrer Blesa, núm 27 i NIF G-60320132, CLUB 

LLEURESPORT, sorteja una bicicleta elèctrica DB0 de la marca BSG Electrics. 

Aquesta promoció es desenvoluparà exclusivament a través de l'emplenament i lliurament en persona (no seran vàlides 

les targetes que arribin via correu postal) d'una targeta impresa elaborada per a la promoció i que serà repartida durant 

diversos dies per la ciutat de Barcelona o bé a través del formulari de subscripció habilitat per a tals efectes la pàgina 

web www.crec.cc. La participació en la present promoció és gratuïta, no sent necessària la compra de producte algun, ni 

del pagament d’una quota o una altra quantitat per cap concepte.

La participació en la present promoció es regirà pel que es disposa en la Clàusula 5 següent denominada “Condicions de 

Participació”.

El fet de participar en la present promoció atorga a qui ho realitza la condició de participant, i implica l'acceptació, sense 

reserva alguna, de les bases contingudes en el present document.

2.- Objecte de la promoció

L'objecte de la present promoció és el de premiar als participants mitjançant el lliurament al que resulti guanyador d'una 

bicicleta elèctrica DB0 de la marca BSG Electrics tot això de conformitat amb l'establert en la clàusula 7 següent.

3.- Àmbit de la promoció
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La present promoció es convoca i es desenvoluparà exclusivament en l'àmbit del territori de l’Espai Econòmic Europeu. 

4.- Durada de la promoció

La promoció estarà en vigor i es desenvoluparà des de les 08.00 hores del dia 27de novembre de 2012, i fins a les 12.00 

hores del dia 21 de gener de 2013.

Lleuresport es reserva el dret a ampliar el període de repartiment de les targetes durant alguns dies encara per determinar 

del mes de desembre de 2012. 

El sorteig aleatori, a través del qual serà seleccionat el participant guanyador, es realitzarà a Barcelona davant Notari, en 

data 24 de gener de 2013 regint-se pel que es disposa en la Clàusula 6.

Si per causes de força major calgués ajornar o modificar la durada del període promocional o la data de realització del 

sorteig aleatori, o anul·lar o repetir el sorteig, aquest fet es notificarà als participants a través de la pàgina web del CREC 

www.crec.cc així com al seu canal de Twitter oficial https://twitter.com/crecbcn.

Tot canvi o modificació en la durada del període promocional, o en la data de realització del sorteig, tindrà el mateix grau 

de publicitat que les presents Bases Legals.

5.- Condicions de Participació 

5.1 Persones legitimades per participar en la promoció

Podran participar en la promoció, i obtenir el premi sortejat, les persones majors de divuit (18) anys, residents en l’Espai 

Econòmic Europeu i compleixin fidelment la mecànica de participació en la promoció.

S'informa als eventuals participants en la present promoció que, amb l'objectiu de complir amb el requisit d'edat mínima 

de participació (18 anys complerts en el moment de participar en el sorteig), l'organització de la promoció requerirà al 

guanyador l'exhibició del seu DNI, NIE o Passaport, a fi de verificar el compliment del requisit d'edat mínima de 

participació.
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En el cas que el participant que resultés guanyador no comptés amb 18 anys d'edat en el moment de participar en el 

sorteig, no serà susceptible de rebre el premi.

Queden exclosos de poder participar en aquest sorteig totes aquelles persones que treballen en el CREC o en CLUB 

LLEURESPORT.

5.2 Obligacions i responsabilitat dels participants

Els participants en la present promoció, pel simple fet de ser-ho, accepten sense reserva alguna les presents Bases 

Legals.

Els participants accepten les condicions establertes en l'avís legal de la pàgina web www.crec.cc que regulen l'ús de les 

dades que ens seran facilitades per a poder participar en la promoció, i garanteixen el respecte a tots els drets de 

Propietat Industrial i Intel·lectual i d'imatge, dels continguts als quals tinguin accés com a conseqüència de la participació 

en la present promoció, ja siguin titularitat de CLUB LLEURESPORT, d'altres participants o de terceres persones.

Els participants s'obliguen expressament a garantir l'exactitud i veracitat de les seves dades de caràcter personal. La 

falsedat de qualsevol tipus de dada, o l'incompliment de qualsevol dels requisits assenyalats a les presents Bases, serà 

causa suficient per a la desqualificació com a participant del sorteig.

En el cas que CLUB LLEURESPORT detectés qualsevol anomalia, o sospités que qualsevol participant, o un tercer, està 

incomplint les Bases de la promoció, i/o impedint el seu normal funcionament, es reserva el dret a eliminar la seva 

participació, de manera unilateral, i fins i tot a declarar el sorteig desert.

Els participants, pel simple fet de participar en la promoció, accepten el criteri i competència de CLUB LLEURESPORT en 

quant a la resolució de qualsevol qüestió derivada del mateix.

5.3 Mecànica de Participació

Serà requisit indispensable per participar en la present promoció que els interessats facilitin les dades sol·licitades amb la 

finalitat d'entrar a formar part de la base de dades del CREC a la qual farem arribar els nostres newsletters. 
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La mecànica de participació en la promoció és la següent, podent participar en la mateixa optant per una d'aquestes 

dues modalitats de participació: 

• El participant haurà de lliurar en el CREC (Carrer Blesa número 27 de Barcelona) la targeta que se li ha fet arribar 

prèviament degudament emplenada amb totes les dades que se li sol·liciten abans del 21 de gener de 2013, data en què 

es tanca la promoció. 

• El participant haurà d'inscriure's com a subscriptor de la newsletter del CREC a través del formulari de subscripció 

publicat en la web per a tals efectes 

http://crec.us2.list manage.com/subscribe?u=7b3ed50901c57f923fc10f4de&id=bb00138572

Únicament participaran en el sorteig aquells usuaris que, complint amb l'establert en aquestes bases legals, hagin facilitat 

les seves dades a través del lliurament de la targeta objecte de la promoció en persona (no s'admetran targetes enviades 

per correu postal sinó únicament aquelles que siguin lliurades personalment en el CREC). D'altra banda entraran 

igualment en el sorteig aquells que s'inscriguin com a receptors de la newsletter del CREC a través del formulari 

disponible a la pàgina web www.crec.cc. D'igual manera entraran en el sorteig aquelles persones que ja formen part 

actualment de la nostra base de dades de subscriptors. A més els qui se subscriguin a aquesta promoció i acceptin 

aquestes bases legals es comprometen a mantenir-se com a subscriptors d'aquesta newsletter per un període mínim de 

6 mesos. 

6.- Sorteig davant Notari

La selecció del guanyador es realitzarà entre els participants de la promoció que s'hagin inscrit com receptores de la 

newsleter per mitjà de sorteig que se celebrarà el 24 de gener de 2013, davant el notari D. Santiago Gotor Sánchez. El 

Notari escollirà a l'atzar entre els participants, a un (1) guanyador i (1) un suplent d'entre els quals hagin subscrit 

correctament la seva participació.
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El suplent substituirà al guanyador per al cas que el guanyador no complís amb els requisits de participació exigits a les 

presents Bases Legals, no exhibís el seu DNI, NIE o Passaport, a requeriment de CLUB LLEURESPORT, segons el que 

es disposa en la Clàusula 5.1 de les presents Bases, o resultés impossible la seva localització transcorreguts 4 dies 

naturals des de l'enviament del correu electrònic comunicant-li que és el guanyador del sorteig. La comunicació al 

guanyador del sorteig es realitzarà via correu electrònic utilitzant la mateixa adreça de correu electrònic que el participant 

hagi facilitat per a la subscripció a la newsletter. 

En el cas que ni el guanyador, ni el suplent resultessin susceptibles de rebre el premi, CLUB LLEURESPORT declararà el 

sorteig desert.

CLUB LLEURESPORT es reserva el dret a modificar la data de realització del sorteig, si per causes de força major o unes 

altres d'índole similar així ho exigissin. La modificació de la data, així com la nova data de sorteig, tindran, si escau, la 

mateixa publicitat que les presents Bases Legals.

7.- Premi i condicions del lliurament

El premi per al participant guanyador consistirà en:

• Una bicicleta elèctrica DB0 de la marca BSG Electrics.

El participant guanyador disposarà de 7 dies naturals des de l'acceptació del premi després del correu electrònic remès 

pel CREC en el qual se li fa sabedor que ha estat l'afortunat per recollir la bicicleta en les instal·lacions del CREC en 

l'horari d'atenció al públic establert pel centre que és de dilluns a divendres de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 22:00.

El participant guanyador rebrà en el moment del lliurament del premi un document de garantia que li servirà a efectes 

legals com a garantia comercial del premi rebut.

El premi està valorat en 700 euros.
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Aquest premi no inclou els altres despeses en els quals pugui incórrer el guanyador ni en el moment de fer-li lliurament del 

mateix ni durant el seu ús com per exemple i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu: els desplaçaments per a la seva 

recollida, possibles reparacions o manteniment etc.

8.- Notificació, Acceptació i Lliurament del Premi 

Una vegada sigui acceptat el premi per part del guanyador CLUB LLEURESPORT publicarà el seu nom en el perfil de 

Twitter del CREC així com a la seva pàgina web el dia 25 de gener de 2013. El nom del suplent únicament serà publicat 

en cas que calgui contactar amb ell, a l'efecte de lliurament del premi, en virtut del que es disposa en la Clàusula 6 de les 

presents Bases Legals.

A l'efecte de lliurament del Premi, CLUB LLEURESPORT es posarà en contacte amb el guanyador mitjançant l'enviament 

d'un correu electrònic, amb la finalitat de lliurar el Premi.

En cas que el guanyador no contesti el correu electrònic remès per CREC acceptant el premi en el termini màxim de 96 

hores des de l'enviament del mateix, es contactarà amb el suplent designat o extret en el sorteig, procedint segons 

l'establert en la Clàusula 6 de les presents Bases Legals.

Amb caràcter previ al lliurament del premi, CLUB LLEURESPORT sol·licitarà al guanyador la mostra del seu DNI, NIE o 

Passaport quan es presenciï per recollir el premi, a fi de comprovar el compliment del requisit d'edat mínima de 

participació (18 anys complerts en el moment de participació en el sorteig).

CLUB LLEURESPORT podrà oposar-se al lliurament del premi en cas que el participant guanyador no compleixi el 

requisit de presentació de DNI, NIE o Passaport.

Així mateix, CLUB LLEURESPORT podrà oposar-se al lliurament del premi en cas que descobreixi que ha existit una 

conducta fraudulenta o un incompliment de qualsevol dels requisits establerts a les presents Bases Legals per part del 

participant guanyador.

En qualsevol dels dos supòsits anteriorment esmentats, CLUB LLEURESPORT procedirà a posar-se en contacte amb el 

suplent designat o extret en el sorteig, procedint-se segons l'establert en la Clàusula 6 de les presents Bases Legals. 
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En cas que el suplent no contesti el correu electrònic remès per CREC acceptant el premi en el termini màxim de 24 

hores des de l'enviament del mateix, CLUB LLEURESPORT procedirà a declarar el sorteig desert. 

CLUB LLEURESPORT podrà oposar-se al lliurament del premi al suplent en cas que no compleixi el requisit de 

presentació de DNI, NIE o Passaport.

Així mateix, CLUB LLEURESPORT podrà oposar-se al lliurament del premi en cas que descobreixi que ha existit una 

conducta fraudulenta o un incompliment de qualsevol dels requisits establerts a les presents Bases Legals per part del 

suplent.

En qualsevol dels dos supòsits anteriorment esmentats, CLUB LLEURESPORT procedirà a declarar el sorteig desert. 

El premi del present sorteig en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o substitució per qualsevol un altre, a 

sol·licitud del guanyador o suplent. El premi no serà canviat en metàl·lic.

El premi atorgat és intransferible, és a dir, en el cas que per qualsevol circumstància el premiat no pogués o volgués 

acceptar el premi o renunciés al mateix, CLUB LLEURESPORT es reserva el dret a declarar desert el sorteig.

L'obligació de CLUB LLEURESPORT queda limitada a lliurar el premi ofert en les condicions assenyalades i amb els 

requisits establerts a les presents Bases. En conseqüència, CLUB LLEURESPORT no serà responsable de cap dany o 

perjudici, de qualsevol naturalesa, que pogués sofrir el guanyador i/o un tercer, amb motiu d'o en relació amb l'obtenció i 

posterior ús del premi.

CLUB LLEURESPORT es reserva el dret a retardar el lliurament del premi, en cas que ocorri qualsevol eventualitat aliena 

a la seva voluntat, així com a canviar el premi ofert per un altre d'idèntic o similar valor si per causes tècniques o de 

qualsevol altra índole aliena a la seva voluntat no pogués lliurar el premi previst en l'anterior clàusula 7.
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9. - Exoneració de Responsabilitat

CLUB LLEURESPORT, així com qualsevol de les empreses relacionades amb aquest sorteig, no assumirà responsabilitat 

alguna derivada dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa, que poguessin patir els participants de la present 

promoció i/o un tercer, i que vinguin derivats de:

- La falta de disponibilitat, manteniment, fiabilitat o efectiu funcionament de la pàgina web del CREC. En aquest sentit, 

CLUB LLEURESPORT exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat que 

pogués derivar-se dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués patir l'usuari i/o un tercer, que vinguin 

derivats de la falta de disponibilitat, continuïtat o mal funcionament de l'esmentat allotjament web, i que poguessin afectar 

o impedir la participació en la present promoció, el seu normal desenvolupament o la correcta transmissió dels 

continguts.

En el cas que CLUB LLEURESPORT o qualsevol altra empresa lligada professionalment a la present promoció, detectin 

qualsevol tipus d'anomalia, o sospitin que un participant està impedint el normal funcionament o desenvolupament de la 

promoció, ja sigui alterant il·lícitament el seu registre i participació, falsejant la seva participació, utilitzant informació no 

autoritzada mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic, o duent a terme un ús dels continguts posats a 

disposició que resulti inadequat, il·lícit o contrari a la normativa vigent i/o a les presents Bases Legals, es reserva el dret 

d'eliminar de forma unilateral la inscripció i participació de dit usuari en la promoció, així com de perseguir aquestes 

conductes, amb tots els mitjans que l'Ordenament Jurídic posa a la seva disposició.

S'informa als usuaris que CLUB LLEURESPORT ha habilitat tots els mitjans tècnics precisos per detectar qualsevol 

possible actuació fraudulenta, anòmala, il·lícita o dolosa destinada a alterar la participació en la present promoció o, amb 

l'objectiu d'aconseguir el premi de forma il·lícita. Per tant, CLUB LLEURESPORT es reserva el dret d'eliminar del registre i 

participació a qualsevol usuari que evidenciï, o del que se sospiti, una actuació irregular en el sentit descrit.

10. - Protecció de Dades de Caràcter Personal

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter 

Personal, així com en el seu Reglament de Desenvolupament, CLUB LLEURESPORT posa en coneixement dels usuaris i 
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participants en la present promoció els següents extrems en relació amb la recollida i tractament de dades de caràcter 

personal.

Conforme al precepte en la Llei 34/2002 sobre els prestadors de serveis en la societat de la informació, així com en la 

recent modificació i adaptació a la normativa europea sobre enviament de comunicacions electròniques, dono el meu 

consentiment exprés i per això Accepto rebre correus electrònic amb contingut comercial de www.crec.cc titularitat de 

LLEURESPORT, amb C.I.F. nº G- 60320132 i amb domicili social en carrer Blesa 27, 08004 Barcelona. 

Conec que podré exercitar el meu dret de baixa d'aquest servei demanant una comunicació al correu electrònic creat a 

aquest efecte i expressant la meva voluntat de no rebre més correus electrònics. La finalitat d'aquesta comunicació no és 

una altra que mantenir informat als usuaris del portal de properes promocions que LLEURESPORT realitzi o informacions 

que puguin ser d'interès.

Per a la mecànica del sorteig, el participant accepta que la comunicació del premi es realitzi públicament als següents 

canals: pàgina web del CREC i Twitter del CREC. El participant és informat i consenteix que aquesta dada pugui ser 

comunicada en aquests canals per a la seva publicació segons lo exposat, i que aquests canals, en el cas de Twitter, 

poden estar situats als Estats Units d'Amèrica.

Tots aquells participants les dades dels quals hagin estat recaptats per CLUB LLEURESPORT podran exercitar, en tot 

moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals, dirigint una comunicació 

escrita i còpia de document oficial que li identifiqui a la següent adreça de contacte: CREC-Carrer Blesa 27, 08004 

Barcelona. 

11. - Propietat Industrial i Intel·lectual i Drets d'Imatge

Tot usuari i/o participant en la present promoció es compromet i obliga a respectar totes i cadascuna de les disposicions, 

termes i exigències establerts per les lleis reguladores de la Propietat Industrial així com per les normes reguladores de la 

Propietat Intel·lectual i de Drets d'Imatge.

La titularitat de tots i cadascun dels drets de Propietat Industrial i Intel·lectual i d'Imatge que identifiquen a CLUB 

LLEURESPORT, tals com a noms, marques, logotips, icones o qualsevol altre element distintiu, són d'exclusiva titularitat 
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de CLUB LLEURESPORT, excepte expressa indicació d'una titularitat diferent, o són utilitzats per CLUB LLEURESPORT 

disposant de les oportunes llicències a aquest efecte.

12. - Modificació de les presents Bases Legals.

CLUB LLEURESPORT es reserva el dret d'anul·lar la present promoció o suspendre-la, o bé canviar les seves condicions 

si per causes tècniques o de qualsevol altra índole aliena a la seva voluntat no pogués complir amb el normal 

desenvolupament de la mateixa, segons l'establert a les presents Bases, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

13.- Fiscalitat

Als premis de la present promoció, els seran aplicable la Llei 35/2006 de 28 de novembre per la qual s'aprova l'Impost 

sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les Lleis sobre els Impostos de Societats, sobre la 

Renda de no residents i sobre el patrimoni; el Reial decret nº 2347/2004, pel qual s'aprova el seu Reglament; el Real-

Decret 439/2007 de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i es 

modifica el Reglament de Planes i Fons de Pensions, aprovat per Reial decret 304/2004, de 20 de febrer; la Llei 13/2011 

de 27 de maig de Regulació del joc, que deroga en la seva disposició derogativa 2.13 el Reial decret 2069/1999, de 30 

de desembre, pel qual s'aprovava l'Estatut de l'Entitat Pública Empresarial Loteries i Apostes de l'Estat, modificat pel 

Reial decret 41/2010, de 15 de gener; Ordre EHA/388/2010 de 19 de febrer , pel qual s'aprova la taxa sobre apostes i 

combinacions aleatòria, autoliquidació, es determina el lloc i forma de presentació i s'estableixen les condicions i el 

procediment per a la seva presentació telemàtica; i altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament 

pel que, si escau, correspondrà a Club Lleuresport la realització de l'ingrés a compte o la pràctica de la retenció 

procedent.

14. - Dipòsit de les Bases

Les Bases de la present promoció estan dipositades i protocolaritzades davant el notari Santiago Gotor Sánchez i 

publicades en l'Arxiu Electrònic de Bases de Concursos (ABACO) servei d'interès general ofert pel Consell General del 

Notariat i publicat en www.notariado.org/abaco. També, les presents bases estaran a la disposició de qualsevol persona 

que les desitgi consultar a la pàgina Web podent ser consultades en qualsevol moment.

Igualment, per a qualsevol dubte relacionat amb el present sorteig, els usuaris i/o participants podran posar-se en 
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contacte amb la persona designada a aquest efecte a través de la següent adreça de correu electrònic: 

lopd@lleuresport.cat

A Barcelona, a 04 de novembre de 2011.
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