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BASES TORNEIG D’ ESCACS  FESTA BARRI PREMIÀ CENTRE 2017 
L’Associació de Veïns Premià Centre i l’Associació d’Escacs l’Amistat de Premià de Mar, en el 
procés de preparació de la Festa del Barri 2017, organitzen un torneig d’escacs d’acord amb les 
següents bases: 
 

PARTICIPANTS 
El concurs està obert a tothom que vulgui participar, sense límit d’edat i s’ha de fer  inscripció prèvia. 
El numero total de participants es limitat a 40 i si se supera aquest numero es tindrà en conta el 
ordre de inscripció, agafant els 40 primers.  
 

CARACTERÍSTIQUES DEL TORNEIG 
El tipo de torneig serà  
 
LLOC, DATA i HORA CELEBRACIÓ DEL TORNEIG  
Lloc de celebració del torneig serà la plaça dels Escacs de premia de Mar, situada entre el carrer 
Enric Granados i Elisenda de Montcada el proper dia 29/07/2017. A les 10:30 se inicia la identificació 
dels participants i una vegada la recepció s’iniciarà el torneig 
 

PROCEDIMENT D’INSCRIPCIO  
Els  participants per fer la inscripció  enviaran a través del correu electrònic 
torneigescacs2017@premiacentre.cat en format text les següents dades: 
 A l’assumpte del correu electrònic ha de constar-hi el nom de l’autor. Al cos del correu electrònic  
haurà d’indicar les seves dades (nom i cognoms, NIF, adreça, telèfon i e-mail)  
Els menors de 14 anys necessiten autorització expressa de pare/mare o tutor/a. Per tant s'afegirà el 
nom i cognom, NIF i e-mail, del pare/mare tutor/a, aportant el seu consentiment. 
 

DATES D’ADMISSIÓ D’INSCRIPCION 
Participaran al concurs tots els participants de les inscripcions rebudes entre 29/06 i fins les 23:59 
hores del 22/07/2017. 
 

JUTGES DEL CONCURS 
El jutges estaran persones de l’àmbit escacs de l’Associació d’Escacs l’Amistat i un membre de la 
junta de la AVVPC actuarà com a secretària. 
 

VEREDICTE I ENTREGA DE PREMIS 
El 29 de juliol a la finalització del torneig es farà entrega dels premis i es publicaran a la web 
www.premiacentre.cat el resultat i els noms dels guanyadors. 
 

PREMIS 
Cada jugador podrà rebre un únic premi 
Els premis seran: 

• Guanyador 
o Trofeu 1 premi 

• Segon  
o Trofeu 2 premi  

• Tercer  
o Trofeu 3 premi 

• Resta de participants  
o Medalla de participació 
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 
Les dades són recollides i tractades amb la fi explícita i legítima d’aquesta activitat. l’Associació de 
Veïns Premià Centre, adopten mesures de seguretat, d’acord amb la normativa vigent de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal. El termini de conservació es el preceptiu per Llei. Podrà exercir el 
seus drets d’accés, oposició i limitació de tractament, dirigint-se a l’autoritat de control corresponent i 
al Delegat de Protecció de dades de l’AVVPC – Carrer Enric Granados 49  08330 – Premià de Mar 
Tel. 609 521 093, http://www.premiacentre.cat  
D’acord amb allò que estableix l’article 5 de la LOPD, el participant, autoritza expressament el 
tractament de les dades personals demanades a través del e-mail de lliurament de fotografies 
d’aquestes bases. 
El participant autoritza la cessió de dades a tercers per la finalitat per la que van ser recollides, 
sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat. 
El participant, accepta expressament, via SMS, correu electrònic, rebre informació de l’Associació de 
Veïns Premià Centre relativa a les funcions que li són pròpies, relacionades amb aquest acte. 
 

DIFUSIÓ RESULTATS  
L’Associació de Veïns Premis Centre i l’Associació d’Escacs l’Amistat faran la difusió de l’acte i dels 
resultats als mitjans de comunicació 
 
RESPONSABILITAT DE PARTICIPANTS, ASSISTENTS I TERCERS 
L’Associació de Veïns Premià Centre, queden eximits i alliberats de tota reclamació i responsabilitat, 
provocades per la seves actuacions (en els actes esmentats) i a les nostres instal·lacions, i queda 
sota les seva responsabilitat complir amb la normativa de protecció de dades 
 
 


