PREMI «18 ANYS FENT XARXA»
BASES
El premi «18 anys fent Xarxa» es convoca per a celebrar el 18è aniversari de la Xarxa Vives d’Universitats
i es regeix per les bases següents:

1. PARTICIPANTS
1.1.

Poden participar totes les persones que ho desitgen i visquen als territoris de parla catalana, amb l’excepció
dels treballadors de la Xarxa Vives i dels membres de comissions i grups de treball actuals.

2. COM PARTICIPAR
2.1.

Optaran al premi les persones que escriguen missatges sobre les seues «experiències Vives» a través dels
canals socials de la Xarxa Vives a Facebook i/o Twitter. Els missatges hauran de tenir algun dels continguts
següents i podran incorporar, opcionalment, enllaços a textos i/o material audiovisual:
· Records personals de participació en activitats de la Xarxa.
· Què és per a tu la Xarxa Vives.
· Com t’imagines la Xarxa Vives en el futur.
En el cas de Facebook, els missatges s’hauran de publicar al mur de la Xarxa Vives
(www.facebook.com/xarxavives).
En el cas de Twitter, s’haurà de fer servir l’etiqueta #18anysXarxaVives.

2.2.

La participació serà exclusivament individual i hi haurà un màxim de 2 missatges per canal.

2.3.

El període per a participar serà del 29 d’octubre al 30 de novembre de 2012, ambdues dates incloses.

2.4.

Els participants hauran de garantir que és possible contactar-los de manera privada en cas de resultar
guanyadors:
· En el cas de participants per Twitter, seguint el perfil @xarxavives.
· En el cas de participants per Facebook, incloent-hi dades de contacte (correu electrònic) al seu perfil públic.

2.5.

La participació no genera drets d’autor pels missatges emesos.

3. RESOLUCIÓ DEL PREMI
3.1.

El premi es resoldrà per un sorteig entre els participants, que tindrà lloc el 3 de desembre de 2012
a la Secretaria Executiva de la Xarxa Vives d’Universitats.

3.2.

Si el/la guardonat/a no confirma l’acceptació del premi una setmana després de la comunicació, hi haurà
nou sorteig.

4. PREMI
4.1.

Cap de setmana amb pensió completa (allotjament i manutenció) per a 2 persones a Morella (els
Ports), ciutat en què va signar-se l’acta fundacional de la Xarxa Vives el 28 d’octubre de 1994. El preu inclou
l’allotjament, el dinar i el sopar de dissabte i el desdejuni i el dinar de diumenge.

4.2.

El premi no inclou les despeses de desplaçament a Morella.

4.3.

El premi es podrà gaudir en qualsevol cap de setmana comprès entre el 15 de desembre de 2012 i el 30 de
juny de 2013, amb l’excepció dels següents períodes:
· Del 22 de desembre de 2012 al 6 de gener de 2013 (Nadal)
· Del 30 de març al 7 d’abril de 2013 (Setmana Santa i Pasqua)

5. INTERPRETACIÓ I ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La interpretació d’aquestes bases correspon a la Xarxa Vives. La participació en el premi implica l’acceptació
d’aquestes bases.
Castelló de la Plana, Barcelona, Palma, 29 d’octubre de 2012

