
 

DBF OPINA 2021 

BASES DEL SORTEIG DE L'ENQUESTA DE 

SATISFACCIÓ  

 

El Delta de Birding Festival efectuarà una enquesta (DBF Opina) de caràcter gratuït en què 

podran participar tots els assistents al festival majors d'edat. 

 

L'URL d'accés a l'enquesta és: https://sites.google.com/view/idioma-dbf/inici  

 

Com participar: 

L'enquesta estarà oberta a la seva participació des del divendres 24 de setembre fins al 

diumenge 26 de setembre a les 12:00. Per participar en el sorteig és imprescindible respondre 

les preguntes de l’enquesta i omplir les dades personals. 

 

Premi: 

Prismàtics KITE URSUS 10x42 

 

1. El Delta Birding Festival es reserva el dret d'excloure de la promoció, i, per tant, del 

lliurament del premi, a aquell/s participant/s que, al seu entendre, hauria/en participat 

de forma incorrecta. 

2. Només s’admet una participació per persona. 

3. El premi d'aquest concurs no és bescanviables en metàl·lic i estarà subjecte, si s’escau, 

a les retencions fiscals corresponents. 

4. El premiat serà contactat durant la setmana següent a la celebració del sorteig, al correu 

electrònic que hagin facilitat en el formulari. Serà responsabilitat del guanyador la de 

mantenir la via de comunicació emprada en perfectes condicions d'ús, i serà l'únic 

responsable si el telèfon o adreça de correu electrònic registrat no funciona 

adequadament o ha patit un canvi d'usuari o error en el registre. 

5. El Delta Birding Festival es reserva la possibilitat d'ordenar l'extracció de nous 

guanyadors i suplents entre les participacions no premiades inicialment, amb la mateixa 

mecànica per al cas que no pogués repartir-se el premi i amb la finalitat que aquest no 

quedi desert . 

https://sites.google.com/view/idioma-dbf/inici


6. Per al cas que les dades personals dels guanyadors no fossin vàlides, o no hagi estat 

possible contactar amb ells en l'esmentat termini, o si haguessin manifestat els 

guanyadors la seva voluntat clara i inequívoca de renunciar al premi, aquest passarà al 

primer guanyador reserva; patint aquest primer guanyador reserva de qualsevol dels 

defectes abans indicats, passarà el premi al següent guanyador reserva per ordre de 

prelació. 

7. El premi no és transferible. Ha de ser acceptat o rebutjat pel guanyador i no poden ser 

transferits. No hi ha premi alternativa ni reemborsament en metàl·lic. 

8. Només podran participar els usuaris majors d'edat. 

9. No podran participar en aquest sorteig: el comitè organitzador del Delta Birding Festival, 

els empleats de l'Institut Català d'Ornitologia, Oryx i la Fundació la Pedrera. 

10. Les seves dades de caràcter personal subministrades mitjançant el formulari, seran 

breument incorporades a un fitxer de dades online i seran utilitzades exclusivament per 

gestionar la seva participació en el sorteig de l'enquesta de satisfacció del Delta Birding 

Festival. Aquestes dades es tractaran confidencialment de manera que els usuaris 

podran accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades així com exercitar el seu dret 

d'oposició dirigint-se a l'adreça electrònica: marina.cuito@ornitologia.org  Un cop 

finalitzat el sorteig les dades es destruiran. En cap cas les dades seran cedides a tercers 

ni s'utilitzaran per a un altre fi que no sigui la gestió de l'esmentat sorteig. 

11. En cas de renúncia del premi, s'haurà de fer per escrit adjuntant una fotocòpia del DNI. 

12. El Delta Birding Festival es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les 

condicions del present sorteig, fins i tot la seva possible anul·lació abans del termini 

prefixat, sempre que concorri causa justa per a això, comprometent-se a comunicar les 

noves bases, condicions del sorteig o la seva anul·lació definitiva. 

13. El Delta de Birding Festival no es fa responsable de possibles errors en la participació 

deguts a un mal funcionament d'Internet o a qualsevol altra causa, com ara 

interrupcions, alentiment, participacions no registrades per incompletes o per altres 

motius, accessos no autoritzats o errors en rebre qualsevol informació. 

14. La participació en la promoció implica necessàriament l'acceptació de les presents bases 

i del criteri interpretatiu del Delta Birding Festival pel que fa a la resolució de qualsevol 

qüestió derivada del present sorteig. 
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