
 

Bases del concurs  

El Delta Birding Festival (DBF) organitza el concurs de preguntes en línia (Quiz) DBF Lynx 
Bio Challenge amb el patrocini de Lynx Edicions. 
 

 COM PARTICIPAR 

1.  El Quiz està penjat en aquest enllaç: https://woobox.com/8ofnzy. Per participar-hi cal 
respondre les 10 preguntes sobre la biologia dels ocells que s’hi plantegen. 
 
2.   Es podrà participar entre el 5 i el 18 de setembre de 2022. Passada aquesta data no 
s’acceptaran més respostes. 

 PREMI 

El guanyador/a s’emportarà com a premi el llibre “All the Birds of the World ”, cortesia de 
Lynx Edicions. 

MECÀNICA 

1.   Per poder participar en el concurs, tots els participants hauran d’escriure el seu nom i 
cognoms i la seva adreça de correu electrònic. Només s’admet una participació per 
persona. 

2.     Se sortejarà el premi entre els participants que hagin respost correctament totes les 
preguntes o si no ho ha fet ningú, entre els participants que n’hagin encertat més. 

3.     El sorteig es farà de forma automàtica mitjançant l’app Woobox. 

4.  El guanyador s’anunciarà el dia 25 de setembre a les 20:15 a la Carpa 1 del Delta 
Birding Festival. 

5.   Si el guanyador/a no hi fos durant l’entrega de premis, l’organització del festival s’hi 
posarà en contacte per fer-li arribar. Serà responsabilitat del guanyador/a mantenir la via 
de comunicació emprada en perfectes condicions d'ús, i serà l'únic/a responsable si 
l’adreça de correu electrònic registrada no funciona adequadament o ha patit un canvi 
d'usuari o error en el registre. 

CONDICIONS 



1.    L’organització del 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, hagi/n participat de 
forma incorrecta. 
  
2.    El premi d'aquest concurs no és bescanviable pel seu valor en metàl·lic i estarà 
subjecte, si s’escau, a les retencions fiscals corresponents. 
  
3.    El DBF es reserva la possibilitat d'ordenar l'extracció de nous/ves guanyadors/es i 
suplents entre les participacions no premiades inicialment i emprant amb la mateixa 
mecànica, en cas que no pogués repartir-se el premi i amb la finalitat que no quedi desert. 
  
4.    En cas que les dades personals dels guanyadors no fossin vàlides, o no hagi estat 
possible contactar amb ells/es en el termini esmentat, o si haguessin manifestat els 
guanyadors la seva voluntat clara i inequívoca de renunciar al premi, passaria 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. 
  
5.    El premi no és transferible. Ha de ser acceptat o rebutjat pel guanyador i no pot ser 
transferit. No hi ha premi alternatiu. 
  
6.  Els membres del Comitè Organitzador del DBF i els membres del personal de l'ICO, 
d’Oryx i de la Fundació Catalunya-La Pedrera poden participar en el concurs, però les 
seves dades no són elegibles en el sorteig i, per tant, no poden ser premiats. 
7.   En cas de renúncia al premi, s'haurà de fer per escrit adjuntant una fotocòpia del DNI. 
 
8.  El DBF es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions del concurs, 
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 concurs 
o la seva anul·lació definitiva. 
 
9.   El DBF no es fa responsable de possibles errors en la participació causats per un mal 
funcionament de l’app Woobox o per qualsevol altra causa, com ara interrupcions, 
alentiment, participacions no registrades per ser incompletes o per altres motius, 
accessos no autoritzats o errors en rebre qualsevol informació. 
 
10.   La participació en la promoció implica necessàriament l'acceptació d’aquestes bases 
i del criteri interpretatiu del DBF pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada 
d’aquest concurs. 

	


