El present concurs, convocat per GAES. S. A. "Persegueix els teus somnis”, té com a finalitat
ajudar els esportistes a complir el seu somni esportiu. Aquests esportistes han de compartir els
valors de Gaes; esforç, esportivitat, treball en equip, sacrifici, constància, companyonia i afany de
superació. Mitjançant aquestes beques, Gaes triarà un o diversos projectes que s’adeqüin a la
normativa i becarà anualment un o diversos projectes amb un mínim anual de 6.000€.

CONDICIONS DEL CONCURS:
Per poder participar en el concurs cal complir les següents condicions:

1. Ser esportista amateur, ja sigui major d'edat o menor d'edat. Es valoraran especialment
projectes d'esports minoritaris.
Els participants que siguin menors d'edat han de ser autoritzats pel seu pare o mare o tutor legal
al moment de la inscripció, així com adjuntar el seu DNI de forma obligatòria. A més, hauran
d'aportar una autorització del pare, mare o tutor/a legal per a la participació en el concurs, així
com per manifestar qualsevol altra qüestió relacionada amb el mateix.

2. Ser resident en tot el territori Español (Península, Illes Balears, Canàries, Ceuta i
Melilla).
3. Els candidats hauran de presentar un projecte esportiu viable i interessant, que comparteixi els
valors de Gaes especificats en l'encapçalament de les presents bases.
4. Per poder participar en les beques, l'esportista haurà de presentar el seu projecte a la web
www.persiguetussueños.com. Les sol·licituds es presentaran seguint les instruccions del formulari
creat a aquest efecte a l'apartat "Beques Gaes" a la citada pàgina web. El candidat haurà
d'emplenar el formulari d'inscripció relatant de forma senzilla i entenedora el projecte, ben definit i
adjuntant una o diverses fotografies.
Tots els participants del concurs, pel simple fet de participa-hi, accepten les presents Bases
Legals, així com la Política de Privadesa i Protecció de dades de GAES, S.A., publicada a
www.gaes.es. i a www.persiguetussueños.com. En el cas que els participants siguin menors
d'edat, són els pares, mares o tutors del menor els qui també accepten les Bases Legals.

5. El termini de sol·licitud i presentació de projectes s'obrirà el 6 de juliol de 2016 i es tancarà el 19
de desembre de 2016 a les 23.59 hores, ambdós dies inclosos.

6. Es consideraran nul·les aquelles participacions que s'hagin realitzat posteriorment a les dates
indicades en els punts anteriors, així com les que no incloguin característiques i requisits
sol·licitats.
7. No podran participar en el concurs els empleats o familiars directes o indirectes del Grup
GAES, S. A. No podran participar tampoc els proveïdors i col·laboradors que hagin participat en
aquest concurs, així com familiars directes en primer grau.
8. L'organització no atendrà trucades telefòniques ni respondrà les consultes orals o escrites
sobre el concurs. Els participants hauran d'esperar a la publicació del resultat del concurs.
9. El/les guanyador/es de la beca hauran de portar el logo Gaes en la seva equipació, visible en
tot moment i en un lloc rellevant. El logo ha d'anar al costat superior esquerre de les peces
de roba per a la part superior (samarreta, jaqueta, etc.) El logo es pot posar també ocupant la part
davantera i la part posterior de les peces de roba. Si utilitza gorra o similar també haurà d'incloure
el logo GAES. La col·locació del logo ha d'anar sempre consensuada amb el departament de
Comunicació de GAES.
10. Els projectes només podran ser votats una vegada per persona.
11. GAES es reserva el dret de validar i comprovar tots els vots rebuts pels participants.
12. Els candidats que presentin irregularitats en les votacions seran desqualificats del concurs.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ I CONCESSIÓ DE BEQUES:
Una vegada creat el projecte a través de la web www.persiguetus sueños.com per part del
candidat, haurà d'aconseguir els màxims vots possibles.
La selecció es defineix en dues parts. En la primera part són els usuaris de la web i Facebook
"persiguetussueños" els qui voten els seus projectes preferits. La votació de projectes es realitza
mitjançant la pàgina web www.persiguetus sueños.com. Els votants hauran de registrar-se a la
nostra pàgina web o bé votar mitjançant el seu perfil de Facebook. Solament s'accepta un vot per
persona en cada projecte. Els resultats d'aquesta votació, que acabarà el 19 de desembre, es
determinaran els 10 finalistes. El jurat es reserva el dret d'incloure un o diversos finalistes que
consideri interessants, a part dels 10 més votats.
D'entre els finalistes, un jurat format per personalitats dins de l'esport i altres àmbits triarà el
guanyador o els guanyadors. La Beca anual, per a un o diversos projectes, tindrà un import mínim
de 6.000€. El/Els becat/s signaran un acord de col·laboració amb Gaes previ al pagament de la
beca.
La selecció final entre els finalistes la durà a terme un jurat format per diferents personalitats del
món empresarial i de l'esport.
PREMIS I COMUNICACIÓ Al GUANYADOR:
El/els guanyador/s de la beca GAES es donaran a conèixer el mes de Febrer del 2017 mitjançant
la pàgina web. www.persiguetussueños.com. El/els guanyador/s seran contactats telefònicament
o via correu electrònic. La data de lliurament de la Beca s'informarà a través de la pàgina web.
Així, la fallada i decisió del jurat serà inapel·lable i es farà pública el febrer del 2017.

A més de les Beques, GAES i la Fundació ONCE atorgaran el Premi Especial Fundació ONCE a
un dels projectes presentats per una persona amb discapacitat, hagi estat finalista o no de les
Beques. Aquest premi especial, fora del concurs de les Beques, serà triat pel Jurat de les Beques
GAES “Persegueix els teus Somnis” amb el beneplàcit de la Fundació ONCE. El guanyador del
Premi Especial Fundació ONCE es donarà a conèixer al mateix moment que els guanyadors de
les Beques GAES “Persegueix els teus Somnis”.

En cas que les dades d'algun guanyador siguin errònies i/o no sigui possible lliurar el premi en un
termini màxim de 5 dies des de la publicació del resultat a www.persiguetussueños.com, dit
participant perdrà tot el dret al premi i es contactaria amb la primera persona en reserva. Per al
cas que els participants siguin menors d'edat, són els pares, mares o tutors del menor els qui
accepten també aquestes condicions.
L'import de la beca són 6.000 € a repartir entre un o diversos projectes. En cap cas l'import total
serà inferior als 6.000 €, el premi es repartirà a la discrecionalitat del jurat. Per al cas que el
guanyador de la beca sigui un menor d'edat, serà el pare o mare o tutor legal qui rebrà els diners
de la beca i qui haurà de gestionar-lo segons les bases del present concurs.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
Conforme a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal i a la seva normativa de desenvolupament, li informem que queda garantida la seguretat
i confidencialitat de les dades de caràcter personal, les quals passen a formar part del
corresponent Fitxer denominat WEB, propietat de GAES, S. A., degudament inscrit en el Registre
General de Protecció de Dades, amb la finalitat de gestionar les dades recaptades en les diferents
Websites del Grup GAES i amb la finalitat de rebre informació sobre els serveis oferts en les
mateixes, i perquè d'acord amb el previst en la Llei 34/2002, d'11 de juny, de Serveis de la
Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li puguem enviar informació sobre els nostres
productes i serveis, a través de qualsevol mitjà de comunicació electrònic o no.

Així mateix, manifesta que les dades que ens ha proporcionat són certes i que vostè és la
persona autoritzada per poder fer-ne ús, eximint GAES de qualsevol dany i perjudici que pugui
sofrir a causa de la falta de veracitat en el contingut de la informació facilitada.

La política de privadesa de GAES li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés,
cancel·lació, rectificació o oposició que la Llei li reconeix. Els pot exercitar (prèvia acreditació de la
seva identitat) enviant-nos un correu electrònic a lopd@gaes.es o per correu postal a l'adreça
GAES, A/A LOPD, C/Pere IV, núm. 160, CP. 08005, Barcelona.

MISCEL·LÀNIA:
En tot cas, el simple fet de participar en aquest concurs implica l'acceptació íntegra de les
presents Bases. En cas de no ser acceptat el premi segons consta en aquestes Bases,
s'entendria que es renuncia al mateix i en aquest supòsit el concurs es declararia desert. Per al
cas que els participants siguin menors d'edat, són els pares, mares o tutors del menor els qui
accepten també aquestes condicions.

GAES es reserva el dret d'efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquest concurs. GAES
assumeix les despeses del concurs i de la signatura del conveni de col·laboració.
Els participants i els guanyadors reconeixen que els drets de propietat intel·lectual sobre
la pàgina Web en el seu conjunt corresponen a GAES. Així mateix, els participants i els
guanyadors reconeixen que la reproducció, distribució o transformació no autoritzada de la Web
constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual del titular. Per al cas que els
participants siguin menors d'edat, són els pares, mares o tutors del menor els qui accepten també
aquestes condicions.

En el cas que el present concurs quedés suspès per causes de força major, GAES
quedarà eximida de qualsevol responsabilitat sobre el mateix.

Els participants accepten la utilització promocional de les seves dades (nom, cognoms) i dels
seus treballs (cedint, de forma gratuïta i en exclusiva, els drets sobre ella pel màxim
temps legalment previst per a tal fi) que faci GAES amb motiu del premi, dins dels límits que
estableix la Llei. Els participants cedeixen (de forma gratuïta i en exclusiva), els drets sobre els
seus projectes pel termini màxim legalment previst a GAES, per a la seva reproducció, ús,
distribució, comunicació pública i qualsevol tipus d'activitat sobre els mateixos, tant en format
electrònic, digital, paper, com en qualsevol altre tipus de suport. Per al cas que els participants
siguin menors d'edat, són els pares, mares o tutors del menor els qui accepten també aquestes
condicions.

GAES no assumeix cap tipus de responsabilitat per l'ús o el mal ús de la informació. No serà
responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure's a la falta temporal
de disponibilitat o de continuïtat del sistema mitjançant el qual es participa en el concurs.

GAES i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals
de la ciutat de Barcelona (Espanya).

