
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ EN EL CONCURS CREATIU 

"ELFCHEN" 2022 
 

La participació en el concurs està subjecta a les següents condicions. En enviar la 

seva inscripció, els participants o els seus tutors legals accepten aquestes condicions 

de participació. 

 

CONCURS 

El Goethe-Institut convoca el concurs creatiu "Elfchen" a través de l'enviament d'un 

document per correu electrònic. La participació és gratuïta per als participants. 

El concurs està obert des del 01.03.2022 fins al 8.04.2022, a les 23:59 (CET). 

 

PARTICIPACIÓ 

Amb la seva participació, el participant accepta expressament aquestes condicions 

de participació. 

Pot participar qualsevol persona física resident a Espanya. Els participants menors 

de 18 anys han de tenir el consentiment del seu tutor legal. 

La participació en el concurs i les possibilitats d'èxit en el mateix no depenen de la 

compra de cap ben o servei. 

L'organitzador es reserva el dret d'excloure del concurs als participants que 

infringeixin aquestes condicions de participació. 

 

EXECUCIÓ I PROCEDIMENT 

Fase 1: fins el 8 d'abril de 2022 

Els participants escriuen i dubuixen el seu "Elfchen" de forma independent i 

individual i respecten els drets d'autor de tercers. El participant envia el seu 

document en format PDF juntament amb el formulari d'inscripció a bkd-

barcelona@goethe.de o bkd-madrid@goethe.de . Per als participants menors de 18 

anys, el formulari d'inscripció ha d'estar signat per un dels pares o tutors i escanejat 

o fotografiat i enviat a bkd-barcelona@goethe.de o bkd-madrid@goethe.de .  

Amb la presentació de l'obra del concurs, els participants posen a la disposició del 

jurat del Goethe-Institut per a la seva votació i publicació a les xarxes socials del 

Goethe-Institut. 

El Goethe-Institut es reserva el dret de no publicar els treballs que siguin il·legals, 

difamatoris o inadequats. 

 

Fase 2: del 8 d'abril al 22 d'abril de 2022 

El jurat del Goethe-Institut seleccionarà el "Elfchen" guanyador entre tots els 

presentats. El guanyador serà informat per correu electrònic i el "Elfchen" es 

publicarà a les xarxes socials del Goethe-Institut. Els participants que no siguin 

seleccionats no rebran cap notificació.  

 

PREMI 

Els guanyadors rebran un paquet sorpresa. 

No és possible el pagament en efectiu dels premis. El guanyador accepta qualsevol 

canvi necessari en el premi a causa de factors aliens al control del Goethe-Institut. 
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CONCESSIÓ DE DRETS PER PART DEL PARTICIPANT  

Amb la participació en el concurs, els participants concedeixen al Goethe-Institut el 

simple dret d'ús, il·limitat en termes d'espai i temps i limitat en termes de contingut 

al concurs, per a tot tipus d'ús del documet creat per ells amb la finalitat de 

participar en el concurs. 

Això inclou, en particular, el dret a reproduir i distribuir el document en forma 

impresa i en suports d'imatge, el dret a posar el document a la disposició del públic 

en Internet, inclòs l'ús en xarxes socials (per exemple, Instagram), i el dret a 

exposar el document. El dret d'ús es concedeix de forma gratuïta. 

 

Els participants asseguren que el document que envien està lliure de drets de 

tercers, en particular de drets d'autor, altres drets auxiliars o drets personals, i que 

poden disposar lliurement del document . Com a mesura cautelar, eximeixen al 

Goethe-Institut de qualsevol reclamació de tercers basada en el fet que la garantia 

anterior no és aplicable. 

El Goethe-Institut té el dret, però no l'obligació, d'utilitzar els documents dels 

participants. El Goethe-Institut nomenarà als participants en el context de 

qualsevol forma d'ús. 

 

PROTECCIÓ DE DADES 

El participant autoritza al Goethe-Institut a processar les dades personals 

introduïdes a l'efecte del concurs, en la mesura en què sigui necessari per a la 

realització del mateix, a canvi de la possibilitat de participar en el concurs. Les 

dades personals inclouen el nom, les dades de contacte i el document , així com 

qualsevol altra dada personal facilitat pel participant. 

 

DISPOSICIONS FINALS 

Queda exclòs el recurs legal en relació amb l'execució de la determinació del 

guanyador i els seus resultats. Si alguna de les disposicions d'aquestes condicions de 

participació fora o arribés a ser invàlida, inadmissible o inaplicable, això no afectarà 

a la validesa de la resta de les condicions de participació. 

Aquestes condicions de participació estan disponibles en alemany, castellà i català. 

En cas de contradiccions entre les versions lingüístiques, prevaldrà la versió 

alemanya. 


