
REGLAMENT DEL JOC 

*La Cursa dels Gols* 

del 08/06/2018 al 30/06/2018, ambdós inclosos 

 
 
Article 1: Societat Organitzadora  
La societat Altarea France (en endavant, «la Societat Organitzadora»), societat col·lectiva amb un 

capital de 5.000.000 euros, amb seu social a l'adreça 8 avenue Delcassé, 75008, París, inscrita al 

Registre Mercantil de París amb el número de SIRET: 335 480 877 00 414, organitza, del 08/06/2018 

al 30/06/2018 (ambdós inclosos), un joc gratuït i sense obligació de compra, en endavant el Joc, en 

15 centres comercials, difós en les 15 pàgines de Facebook següents: 

1. https://www.facebook.com/QWARTZ92/ 
2. https://www.facebook.com/carredesoie/ 
3. https://www.facebook.com/bercyvillageparis/ 
4. https://www.facebook.com/centrecommercialcap3000/   
5. https://www.facebook.com/Centre.OKB/ 
6. https://www.facebook.com/les.tanneurs.lille/ 
7. https://www.facebook.com/ThiaisVillageShoppingLoisirsPlaisirs/ 
8. https://www.facebook.com/FamilyVillageLesHunaudieres/ 
9. https://www.facebook.com/EspaceSaintChristophe/ 
10. https://www.facebook.com/FamilyVillageAubergenville/  
11. https://www.facebook.com/lavenue83/ 
12. https://www.facebook.com/centreportejeunemulhouse 
13. https://www.facebook.com/ccgramont 
14. https://www.facebook.com/santcugatcentrecomercial 
15.    https://www.facebook.com/FLEURDEAU49/ 

 
Les modalitats per participar en el Joc i les modalitats per designar els guanyadors es descriuen en 
aquest reglament, en endavant «el Reglament».  
 
ARTICLE 2 – DATES DE L'OPERACIÓ  
El Joc està vigent del 08/06/2018 al 30/06/2018 inclòs. 

 
 
ARTICLE 3 – PARTICIPANTS  
El Joc està obert a qualsevol persona resident a Espanya, tret de les persones que formin part del 
personal dels centres comercials següents i els treballadors de les marques presents als centres:  
● Bercy Village  
● Cap 3000  
● Carré de Soie  
● Centre Commercial Gramont  
● Centre Porte Jeune Mulhouse  
● Espace Saint Christophe  
● Family Village Aubergenville  
● Family Village Les Hunaudières  
● L’Avenue 83  
● Les Tanneurs  
● Okabé  
● Qwartz  
● Thiais village  

https://www.facebook.com/centrecommercia/lcap30
https://www.facebook.com/FamilyVillageLesHunaudieres/
https://www.facebook.com/EspaceSaintChristophe/
https://www.facebook.com/FamilyVillageAubergenville/
https://www.facebook.com/lavenue83/
https://www.facebook.com/santcugatcentrecomercial


● Sant Cugat  
● Fleur d’Eau 
També en queden exclosos els seus familiars directes (mares, pares, germanes i germans, o qualsevol 
altra persona que visqui a la mateixa adreça), així com les persones que hagin participat en 
l'elaboració del Joc, de manera directa o indirecta, i les persones que formin part de la seva família 
(que tinguin el mateix cognom o la mateixa adreça postal), a saber: el personal de la Societat 
Organitzadora i de les seves filials, de l'estudi de la SCP Jean-Philippe LUCET – Yves POMAR, i també 
el personal de la societat ADICTIZ, en endavant «el o els participants». Qualsevol participació en el 
Joc ha de respectar obligatòriament les condicions d’ús del present reglament. No es podrà tenir en 
compte cap participació que no s'adeqüi a les característiques esmentades anteriorment. Els 
participants autoritzen que es facin totes les comprovacions necessàries relacionades amb la seva 
identitat, edat, adreça postal, i l'honestedat i la sinceritat de la seva participació. Qualsevol 
declaració, comunicació d'una identitat o adreça falsa implica l'expulsió immediata del participant. 
 
ARTICLE 4 – MODALITATS DE PARTICIPACIÓ  
Participar en aquest Joc és gratuït i no implica cap obligació de compra durant el període de 

celebració del concurs, del 08/06/2018 al 30/06/2018, ambdós inclosos. 

Es pot accedir al joc des de les 15 pàgines de Facebook següents: 

● https://www.facebook.com/QWARTZ92/ 

● https://www.facebook.com/carredesoie/ 

● https://www.facebook.com/bercyvillageparis/ 

● https://www.facebook.com/centrecommercialcap3000/ 

● https://www.facebook.com/Centre.OKB/ 

● https://www.facebook.com/les.tanneurs.lille/ 

● https://www.facebook.com/ThiaisVillageShoppingLoisirsPlaisirs/ 

● https://www.facebook.com/FamilyVillageLesHunaudieres/ 

● https://www.facebook.com/EspaceSaintChristophe/ 

● https://www.facebook.com/FamilyVillageAubergenville/ 

● https://www.facebook.com/lavenue83/ 

● https://www.facebook.com/centreportejeunemulhouse 

● https://www.facebook.com/ccgramont 

● https://www.facebook.com/santcugatcentrecomercial/ 

● https://www.facebook.com/FLEURDEAU49/ 

  

Per participar en el Joc, el participant ha de: 

  

-       Entrar en una de les pàgines esmentades anteriorment. 

-     Completar el formulari d'inscripció de l'operació omplint els camps obligatoris següents, 

marcats amb un asterisc: 

●     Cognoms* 

●     Nom* 

●     Correu electrònic* 

●     Núm. de mòbil 

●     Accepto el reglament* 

A continuació, el participant pot fer clic al botó: 

  

●     PARTICIPAR i rebre les ofertes i notícies del Centre Sant Cugat 



O 

●   Participar sense inscriure’s per rebre la informació del centre 

  

El participant ha de trobar l’àrbitre amagat entre diversos jugadors abans de passar a l’etapa següent. 

Si ho aconsegueix, accedeix a una mecànica d’outrun: en menys de 60 segons ha d’agafar el màxim 

nombre de pilotes evitant els jugadors de l’equip contrari. 

Abans de saber la seva puntuació, ha de: 

●   completar el camp: codi postal* 

●   fer M’agrada a la pàgina del centre comercial 

Després coneixerà la seva puntuació i quedarà inscrit automàticament al sorteig que es farà entre les 

100 millors puntuacions. 

 
 
ARTICLE 5 – PREMIS I ASSIGNACIÓ DELS PREMIS 
 
Els premis del Joc sortejaran entre les 100 millors puntuacions dels participants degudament inscrits 

al Joc. 

 

El sorteig i l’anunci dels guanyadors es farà el 02/07/2018. 

Durant tota la vigència de l'operació, el límit de premis per jugador és d'un per persona i família 

(mateixa adreça). 

El lot inclou: 

- 15 samarretes oficials de la selecció preferida del guanyador per un valor de 85,00 € (és a dir 

1 per centre) dins el límit dels estocs disponibles. 

- -2 iPhone X per un valor unitari comercial de 1.159 €. 

 

 

El guanyador rebrà un correu electrònic en què se'l convidarà a recollir el premi al centre comercial 

amb el qual hagi participat. El guanyador haurà de recollir el premi al centre comercial, on rebrà les 

modalitats de validació del mateix.  

 

Si el Participant no reclamés el premi o no es presentés a recollir-lo, es considerarà que ha renunciat 

al seu premi. Si en un termini de quinze dies consecutius el premi no troba un adquirent, la Societat 

Organitzadora se'n farà càrrec i es reserva el dret d'atribuir-lo a una altra persona.  

 

Si el guanyador és menor d'edat, haurà d'anar acompanyat per una persona major d'edat i, en accedir 

al centre, haurà de lliurar una autorització del seu representant legal i un document d’identitat o 

qualsevol altre document que acrediti la qualitat de representant legal del menor.  

 

La Societat Organitzadora es reserva la possibilitat de reemplaçar la dotació anunciada per una 

dotació equivalent, és a dir, del mateix valor i de característiques similars, si les circumstàncies ho 

exigeixen. En el cas de manca d’estocs, la societat organitzadora es reserva la possibilitat de substituir 

la dotació per una dotació equivalent. 

 

 

La dotació no podrà donar lloc a cap conflicte de cap tipus. El guanyador no podrà reclamar cap 

contravalor en efectiu de la dotació guanyada o demanar un canvi per altres béns o serveis.  



 

Si el guanyador no volgués o no pogués, per qualsevol raó, gaudir de tota o d'una part de la dotació 

guanyada en les condiciones descrites al present reglament, perdria el benefici complet de la dotació 

en qüestió i no podria reclamar cap tipus d'indemnització o contrapartida.  

 

D'altra banda, la dotació no tornarà a formar part del Joc i la Societat Organitzadora en podrà 

disposar lliurement.  

 

Els guanyadors del Joc autoritzen que es facin totes les comprovacions necessàries relacionades amb 

la seva identitat. Qualsevol comunicació d'una identitat falsa implica l'expulsió del participants. 

Igualment, la Societat Organitzadora es reserva el dret d'emprendre accions legals contra qualsevol 

intent d'ús indegut del present reglament, especialment en cas que es facilitin dades errònies. 

 

 ARTICLE 6 – DESIGNACIÓ DELS GUANYADORS I ATRIBUCIÓ DELS PREMIS 

En un termini de 15 dies com a màxim, s'avisarà el guanyador després del final del període de Joc per 

correu electrònic, a l'adreça facilitada en el moment de participar-hi. Haurà de confirmar la data de 

recollida del premi al centre comercial en un termini màxim de 30 dies. Si no hi ha una resposta en 

el termini de 30 dies després de rebre el missatge, es considerarà que el guanyador renuncia al premi.  

 

Només es pot atribuir una dotació per persona durant tot el Joc (a raó d'un lot per guanyador: mateix 

nom, mateixa adreça). Amb l'objectiu de respectar-ne la confidencialitat, no es podrà comunicar la 

llista de guanyadors a tercers.  

 

 

 

ARTICLE 7 – FORÇA MAJOR  

La Societat Organitzadora no es farà responsable si, per motius aliens a la seva voluntat i/o en cas de 

força major, el Joc fos escurçat, modificat, ajornat o anul·lat; i no haurà d'indemnitzar els participants.  

 

El desenvolupament del Joc o la llista de guanyadors es podrien veure afectats per fallades tècniques, 

errors informàtics o qualsevol altre problema tècnic. En aquest cas, els afectats no podrien reclamar 

cap tipus de dotació.  

 

ARTICLE 8 – PUBLICITAT  

Pel simple fet de participar, cada guanyador autoritza la societat Organitzadora a utilitzar els seus 

noms i cognoms en qualsevol acció de promoció publicitària relacionada amb el present Joc, sense 

que aquest ús pugui donar dret al guanyador a cap tipus de remuneració o avantatge que no sigui el 

del lliurament del premi guanyat. En qualsevol cas, l'ús d'aquestes dades personals en aquest tipus 

d'accions relacionades amb el Joc no podrà excedir els 12 mesos a partir de la fi del Joc.  

 

Si el guanyador no autoritza que s'utilitzin les seves dades, ho ha de comunicar de forma immediata 

a la Societat Organitzadora enviant un missatge a l'adreça electrònica següent: 

dpo@altareacogedim.com 

  

O escrivint a l’adreça postal següent: 

Altarea Cogedim – à l’attention du DPO 

Jeu « La course aux buts » (Marketing Altarea) 



8 avenue Delcassé 

75008 París 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITAT  
La Societat Organitzadora no es fa responsable en cas que els participants utilitzin dades de persones 
que no hagin donat el seu consentiment.  
 
Es recorda de manera expressa que Internet no és una xarxa protegida. Per tant, la Societat 
Organitzadora no es farà responsable de possibles infeccions de virus o de la intrusió d'un tercer en 
el sistema de la terminal dels participants del Joc, i declina qualsevol responsabilitat sobre les 
conseqüències que pugui tenir la connexió dels participants a la xarxa a través del lloc web per causes 
que no estiguin directament i exclusivament imputables a la Societat Organitzadora. La Societat 
Organitzadora no es farà responsable en cas de fallades tècniques de la xarxa d'Internet, 
especialment si són conseqüència d'actes malintencionats de tercers que impedeixin el bon 
desenvolupament del Joc. Més concretament, la Societat Organitzadora no es farà responsable de 
qualsevol dany causat als participants, als seus equipaments informàtics i a les dades que continguin, 
ni de les conseqüències que puguin derivar a la seva activitat personal o professional, sempre que no 
es produeixin per una falta directa i exclusiva de la Societat Organitzadora.  
 
A més, la Societat Organitzadora no es farà responsable en cas de problemes de transport o de 
pèrdua de correu postal o electrònic.  
 
La Societat Organitzadora tampoc no es farà responsable si un o més d'un participant no pogués 
connectar-se al lloc web del Joc o jugar-hi per causa d'una fallada o d'un problema tècnic relacionat 
amb una sobrecàrrega de la xarxa o amb actes malintencionats.  
 
La Societat Organitzadora no es fa responsable en cas d'incidents esdevinguts com a conseqüència 
de l'ús o l'absència d'ús del premi atribuït, que no es pot reemplaçar per un altre premi o entregar 
en forma de diners, tret que així ho decideixi la Societat Organitzadora. S'eliminarà a qualsevol 
participant que intenti participar mitjançant robots de participació o programes elaborats per 
participar-hi automàticament, que utilitzin informació o correus electrònics que no corresponguin a 
la seva identitat i, de forma més general, que utilitzin qualsevol mitjà que no respecti la igualtat 
d'oportunitats entre els participants del Joc.  
 
La informació o les dades incompletes, errònies o que no respectin el reglament, implicaran la 
nul·litat de la participació i el participant en qüestió no podrà optar a guanyar cap dotació del Joc. 
Tota participació ha de ser lleial: Està rigorosament prohibit modificar o intentar modificar els 
dispositius de joc proposats, especialment per modificar els resultats del Joc. La Societat 
Organitzadora es reserva la possibilitat d'anul·lar, en qualsevol moment i sense preavís, la 
participació de qualsevol participant que no respecti el Reglament. Està rigorosament prohibit que 
una mateixa persona física jugui des d'un compte de jugador obert en benefici d'una altra persona.  
 
ARTICLE 10 – ACCEPTACIÓ DEL REGLAMENT  
La participació en el Joc Altarea «La Cursa dels Gols» implica l'acceptació total i sense reserves 
d’aquest Reglament.  
La Societat Organitzadora resoldrà de forma sobirana les dificultats pràctiques d'interpretació o 
d’aplicació d’aquest reglament.  
No es contestarà cap pregunta telefònica o escrita relacionada amb la interpretació o l'aplicació 
d’aquest reglament, els mecanismes o les modalitats del Joc, ni sobre la designació del guanyador.  



 
ARTICLE 11 – REGLAMENT  
El present reglament queda dipositat a la SCP Jean-Philippe LUCET – Yves POMAR, Huissiers de Justice 
associés, amb seu a LILLE (59000), 3 – 5 Rue des Jasmins.  
 
Aquest reglament es pot consultar durant tot el Joc a totes les pàgines participants.  
 
Qualsevol modificació del reglament serà objecte d'una clàusula addicional, que es dipositarà a la 
SCP Jean-Philippe LUCET – Yves POMAR, Huissiers de Justice associés.  
 
ARTICLE 12 – REEMBOSSAMENT  
No es reembossarà cap connexió a Internet per participar en el present Joc que es faci sobre una 
base gratuïta o de tarifa plana com les que proposen els proveïdors d'accés a Internet (abonament 
il·limitat, cable, ADSL, etc.), ja que no implica cap despesa suplementària per al participant.  
 
Les despeses d'enviament de la sol·licitud de pagament i/o de la sol·licitud de reembossament de la 
connexió a Internet es podran reembossar segons la tarifa de correu normal aplicable el dia de la 
sol·licitud. Només s'autoritza un reembossament per família (cognoms i adreça idèntics) a:  
Altarea Cogedim – à l’attention du DPO 

Jeu « La course aux buts » (Marketing Altarea) 

8 avenue Delcassé 

75008 París 

 
 
13 – DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
Les dades recopilades es tracten amb mitjans informàtics. 

  

Les dades que comuniqueu són necessàries per poder participar en el joc concurs. Es recullen i 

tracten únicament sobre la base del seu consentiment per la societat propietària dels centres 

participants, a través del seus subcontratistes tècnics, per tal de seleccionar el guanyador i que 

aquest pugui rebre el seu premi. Les dades no són objecte de cap transferència fora del territori de 

la UE i no donen lloc a cap decisió automatitzada per part del centre tret de l’assignació del premi 

segons les regles indicades en el reglament del joc. Les seves dades no s’utilitzaran amb cap finalitat, 

i s’eliminaran quan acabi el joc més els terminis legals relatius a la prova. En aplicació de la 

reglamentació relativa a la protecció de dades personals, disposeu sobre aquestes dades dels drets 

(i) d’accés, (ii) de rectificació, (iii) de cancel·lació, (iv) de minimització i (v) de portabilitat de les dades 

cap a un prestatari tercer, si és el cas. A més, podeu oposar-vos en qualsevol moment al seu 

tractament, i també teniu el dret de revocar en qualsevol moment els consentiments atorgats 

prèviament. 

Podeu fer valer aquests drets justificant la seva identitat contactant el DPO del Centre a l’adreça 

dpo@altareacogedim.com  o per correu a l’adreça següent: 

Altarea Cogedim – à l’attention du DPO 

Jeu « La course aux buts » (Marketing Altarea) 

8 avenue Delcassé 

75008 París 

 



 
 
ARTICLE 14 – LLEI APLICABLE  
El Joc, el Reglament i la seva interpretació estan sotmesos a la llei francesa 
 
 
 
 


