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BASES CONCURS JOCS ONLINE FESTA MAJOR 2020 

L’Ajuntament de Premià de Mar organitza el primer torneig de jocs online durant la 
Festa Major 2020: 
 

- FIFA 2020 (PS4) 
- Fortnite  
- League of Legends (LOL) 
- Clash Royale 

BASES COMUNS 

QUI POT PARTICIPAR 

Tots aquelles persones que compleixin amb els requisits d’edat indicats a les bases 
especifiques de cadascú dels jocs. 

QUÈ CAL FER PER PARTICIPAR 

 Omplir el formulari d’inscripció que trobareu a la web: 
https://festamajor.pdm.cat/ 

 Marcar los checkbox obligatoris. 

 Per participar als jocs Fortnite i LOL (League of Legends) cal tenir 12 anys. 

 En tots els casos, els menors de 14 anys necessiten autorització expressa de 
pare/mare o tutor/a, adjuntar al mateix formulari 1.fotocopia del DNI,  
2.telèfon i/o e-mail de contacte i 3.autorització del pare/mare o tutors legals 
per comprovacions del consentiment. 

DATA LÍMIT PER FER LA INSCRIPCIÓ 

La inscripció s’haurà de fer abans de la data límit indicada per l’organització en el 
formulari d’inscripció del torneig.   

FASES DEL CONCURS  

Fase preliminar  

En tots els jocs hi haurà  una fase preliminar dies abans de la Festa Major, serà  
dins la setmana 27 (Del 29/06 al 06/07). Aquesta fase del torneig s’iniciarà entre 
les 18.00h-19.00h, depenent del joc i la quantitat de participants pot durar entre 1 
i 4 hores. 

Fase final 

La fase final de cada videojoc es farà durant els dies de Festa Major (del 7 al 12 de 
juliol de 2020) a la hora indicada en el programa, amb una durada aproximada de 
2h per esdeveniment. 

ORGANITZACIÓ 
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Els organitzadors del torneig són els màxims responsables d'aquest. Els 
organitzadors poden determinar la necessitat, en qualsevol de les fases del concurs, 
de una pausa, anul·lació de partida, repetició de la mateixa o altres aspectes. En 
cas de qualsevol inconvenient imprevisible durant el desenvolupament de la 
competició es reiniciarà la partida. 

NORMES DE CONDUCTA I ESPORTIVITAT 

L’organització tindrà el dret de desqualificar als participants que no segueixin les 
següents normes de conducta: 
 

1. En el joc està permès parlar sempre que sigui respectant els bons modals. 
Tot tipus de converses antiesportives seran sancionades. 

2. Utilització de hacks i exploits: És il·legal la utilització de exploits en benefici 
propi o aliè, generant un avantatge competitiu. Queda sota el criteri dels 
organitzadors encarregats de supervisar el campionat el determinar la falta i 
la seva penalització. 

Els Hacks en qualsevol de les seves formes seran considerats com una falta 
greu cap a les regles del joc i provocarà l'eliminació del jugador / equip de la 
competició.  

Hack inclou map hacks, units hack o qualsevol altra modificació del 
Programari original de procedència il·legal o no oficial i que produeixi un 
avantatge sobre altres jugadors.  

3. L’organització es reserva el dret de desqualificar aquell/es participants o 
equips que, de forma directa o indirecta, fomentin o recolzin actituds 
terroristes, el racisme i/o la xenofòbia, la violència de gènere, i/o atemptin 
contra els drets humans o que, per qualsevol motiu, puguin resultar 
irrespectuosos. 

4. Penalitzacions: L'organització del torneig decidirà la penalització sobre 
qualsevol mena de conducta antiesportiva.  

Les penalitzacions que s'inclouen són: 

 Desqualificació del jugador / equip. 

 Repetició de la partida. 

 Pèrdua de la partida. 

 

MODIFICACIÓ DE LES NORMES 

La organització es reserva el dret de modificar les normes amb motiu del bon 
funcionament del concurs.  

PREMIS  

Els premis es distribueixen de la següent manera:  
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 League of Legends: Premi als dos equips finalistes (10 jugadors) per un 
valor total de 450€. 

o Guanyadors: Un teclat gaming valorat en 60€ per cadascun dels 5 
guanyadors. 

o Finalistes: Un ratolí gaming valorat en 30€ per cadascun dels 5 
finalistes. 

 Fortnite: Premi als 3 primers jugadors que més oponents hagin eliminat en 
tres partides per un valor total de 150€. 

o Primer premi: casc gaming valorat en 70€. 

o Segon premi: comandament dual valorat en 60€. 

o Tercer premi: targeta de prepagament valorada en 20€. 

 Fifa 2020: Premi als dos jugadors finalistes per un valor total de 130€. 

o Primer premi: casc gaming valorat en 70€. 

o Segon premi: comandament dual valorat en 60€. 

 Clash Royale: Premi als 2 primers jugadors per un valor total de 110€. 
o Primer premi: casc gaming valorat en 70€. 

o Segon premi: airpod valorat en 40€. 

L’acte de lliurament dels premis tindrà lloc al Centre Cívic (C/Esperança, 19 08330 
Premià de Mar) segons la data acordada per l’organització del torneig. 

Per normativa de seguretat e higiene per la Covid-19, només podran accedir al 
Centre Cívic els guanyadors del torneig. 

RECOMANACIONS 

És recomanable que els usuaris de PC tinguin un compte de Discord 

BASES ESPECIFIQUES LEAGUE OF LEGENDS 

Edat mínima requerida per poder participar: 12 anys 
Màxim numero de participants: 640 jugadors (128 equips) 

BASES ESPECIFIQUES FORTNITE 

Edat mínima requerida per poder participar: 12 anys 
Màxim número de participants: A determinar per l’organització segons la demanda. 

BASES ESPECIFIQUES FIFA 2020 

Edat mínima requerida per poder participar: Sense restriccions 
Màxim numero de participants: 512 jugadors. 
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BASES ESPECIFIQUES CLASH ROYALE 

Edat mínima requerida per poder participar: Sense restriccions 
Màxim numero de participants: 512 jugadors 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  

AVÍS LEGAL  

L’Ajuntament de Premià de Mar és el responsable de tractament. Les dades de 
caràcter personal dels concursants (inclòs imatge i veu) són recollides i tractades 
amb la fi explícita i legítima i determinada en aquest concurs, en base al DL 
2/2003. L’Ajuntament de Premià de Mar adopta les mesures de seguretat 
necessàries, d’acord amb la LOPD-GDD 3/2018 i Reglament (UE) 2016/679 de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal. Les seves dades personals seran 
utilitzades únicament per a l'organització, gestió i resolució del/s joc/s inscrits . No 
hi ha cessió de dades a tercers, ni transferència internacional ni decisions 
automatitzades. El termini de conservació és 1 any. Té dret a presentar una 
reclamació davant l’autoritat de control corresponent. Podrà exercir el seu dret 
d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament i oposició, en els termes 
establerts en la legislació vigent dirigint-se al Delegat de Protecció de dades de 
l’Ajuntament de Premià de Mar - Plaça de l’Ajuntament, 1 08330 – Premià de Mar 
Tel. 93 741 74 00, http://www.premiademar.cat. dpd@premiademar.cat  
Als components menors de 14 anys, se’ls demanarà autorització expressa de 
pare/mare o tutor/a.  
Les comunicacions de la seva sol·licitud d’inscripció es faran via l'e-mail i/o telèfon 
facilitat.  

DIFUSIÓ D’IMATGES  

Atès que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la 
Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; els concursants de forma 
individual donaran el seu consentiment a l’Ajuntament de Premià de Mar a fer 
gravacions en vídeo, foto, mòbil i altres mitjans de les imatges i veu dels 
participants i a difondre les imatges (tant videogràfiques com fotogràfiques i veu   
corresponents a aquest concurs, i a que puguin ser difoses amb finalitats 
divulgatives per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet).  
Als components menors de 14 anys, se’ls demanarà autorització expressa de 
pare/mare o tutor/a.  

RESPONSABILITAT DE PARTICIPANTS, ASSISTENTS I TERCERS  

L’Ajuntament de Premià de Mar, queda eximit i alliberat de tota reclamació i 
responsabilitat provocades per les seves actuacions, si fa documents fotogràfics, 
videogràfics o sonors en lloc públic (en els actes esmentats) i a les seves 
instal·lacions, i queda sota la seva responsabilitat complir amb la normativa de 
protecció de dades, honor i intimitat, i propietat intel·lectual de tercers afectats 
(inclòs a Internet).  
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ACEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en aquest concurs implica l’acceptació i el compromís del 
compliment d’aquestes bases. 


