Bases de la Cursa Ornitho-DBF 2022
El Delta Birding Festival organitza la cursa Ornitho-DBF, per promocionar la participació en
projectes de ciència ciutadana entre els assistents al festival.
COM PARTICIPAR
1. Per participar en la cursa només cal enviar llistes completes a ornitho.cat entre el 23 i el
25 de setembre de 2022.
2. Per tal que siguin considerades vàlides de cara a la cursa, les llistes completes han de
tenir com a mínim 30 minuts de durada, han d’haver estat fetes al delta de l’Ebre (això
inclou les zones marines per on desenvolupen activitats del Festival) i s'han
d’haver entrat a ornitho.cat (directament al web o mitjançant l'aplicació Naturalist).
3. Una llista completa és un llistat que conté totes les espècies d’ocells que s'han pogut
identificar en un indret i període de temps determinats. Les llistes completes les pot fer
qualsevol persona, per tant, no és imprescindible ser capaç de detectar totes les espècies
presents. La llista serà completa sempre que el participant indiqui totes les espècies que
hagi pogut identificar amb certesa.
Alguns consells per fer correctament les llistes:
• Fes les llistes des d'un sol punt o movent-te menys d'un 1 km (mai més de 5 km ni
utilitzant transport!). Si fas un recorregut llarg a peu divideix-lo en seccions curtes
(<1 km) i fes una llista a cada secció, o para de tant en tant i fes una llista des de cada
punt on t'atures.
• Fes-ne tan sovint com puguis! Una llista d'una o dues hores és perfecte, però també de
mitja hora o menys.
• Indica el nombre d'individus de cada espècie que has detectat. Per molt aproximat que
sigui un comptatge o una estima sempre és molt millor que no indicar cap nombre.
• Mira de fer algunes llistes al mateix lloc al llarg de l'any. Per exemple, fes una llista per
setmana al teu lloc d’observació preferit.
• Intenta fer algunes llistes a les comarques que vegis que tenen menys dades. Tenir una
bona cobertura geogràfica és molt important!
• Si tens amics que encara no fan llistes completes, explica’ls per què són tan útils i
ensenya’ls com és de fàcil fer-ne. Com més gent entra llistes completes més valuoses
esdevenen les que fas tu mateix
PREMI
Entre tots aquells que hagin fet llistes completes al delta de l’Ebre entre el 23 i el 25 de
setembre de 2022, se sortejaran 2 entrades, una activitat gratuïta per a dues persones i
l’allotjament per poder assistir a la pròxima edició del Delta Birding Festival.

MECÀNICA
1. El sorteig es farà públicament la setmana després de l’edició del DBF de 2022.
2. L’Institut Català d’Ornitologia es posarà en contacte amb el gunyador/a per fer-li arribar el
premi. Serà responsabilitat del guanyador/a 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.

CONDICIONS
1. L’organització del DBF 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. El premi d'aquest concurs no és bescanviable en metàl·lic.
3. L’organització del DBF 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.
4. 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.
5. El premi no és transferible. Ha de ser acceptat o rebutjat pel guanyador i no poden
ser transferits. No hi ha premi alternatiu, ni reemborsament en metàl·lic.
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 enviant llistes,
però les seves dades no són elegibles en el sorteig i, per tant, no poden ser premiats.
7. En cas de renúncia del premi, s'haurà de fer per escrit adjuntant una fotocòpia del DNI.
8. L’organització del DBF 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.
9. L’organització del DBF no es fa responsable de possibles errors en la participació deguts
a un mal funcionament del portal Ornitho.cat 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.
10. La participació en la promoció implica necessàriament l'acceptació de les presents
bases i del criteri interpretatiu de l’organització del Festival.

