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BASES Legais “II CONCURSO CARNAVALUCUS”  

 

O club de atletismo LUCUS CAIXA RURAL GALEGA (en adiante, LUCUS), con oficina 

en Avda. Filarmónica Lucense, 3, 27002, Lugo (Estadio de Atletismo Gregorio Pérez Rivera), con 

CIF G-27033836 e fundador da Escola de Atletismo Lucus Caixa Rural Galega, organiza nas datas 

que se indican a continuación o CONCURSO gratuíto “CARNAVALUCUS”, de acordo coas 

condicións que se describen nestas Bases Legais. 

 Á

O presente CONCURSO CARNAVALUCUS vai dirixido a todas e todos os atletas que 

forman parte da Escola de Atletismo LUCUS CAIXA RURAL GALEGA (de SUB8 a SUB14), 

coa correspondente ficha de inscrición cuberta e entregada na oficina do Club, antes do día límite 

de finalización do CONCURSO. 

Quedará excluída da participación toda persoa que non cumpra co requisito anterior, así 

como calquera familiar e/ou amigo/a dos/as participantes. 

 Ó

O prazo de participación será desde o venres 1 de marzo de 2019 ata o venres seguinte 8 de 

marzo de 2019 ás 23:59 horas. Quen desexe participar deberá: 

 Acudir disfrazado/a ao adestramento do venres 1 de marzo de 2019 e facerse unha foto por 

parte dos/as encargados/as no photocall en horario de 17:30 a 18:00 horas, que 

posteriormente subirase ás redes sociais; páxina web do club (www.atletismolucus.org) 

Facebook (@atletismo.lucus) e Instagram (@atletismo_lucus) para a súa participación. 

Cada unha das fotos que resulten gañadoras do CONCURSO obterán unha (1) TARXETA 

REGALO VALORADA EN 20€ (nas condicións establecidas no Art.4). 
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 Ó

Entregarase un premio valorado en 100€ que consistirá en: 

 Cinco (5) TARXETAS REGALO de 20€. 

 Cada unha das cinco fotos gañadoras recibirá unha (1) TARXETA REGALO para comprar 

na tenda DEPORTES A CHAIRA, independentemente do número de persoas que aparezan 

nela (isto é, no caso de fotografías colectivas, non se fará entrega dunha tarxeta regalo por 

persoa que apareza nelas, senón dunha tarxeta por imaxe gañadora). 

 O premio non se poderá cambiar nin intercambiar por diñeiro; unicamente poderase 

renunciar a el, correndo o posto premiado á seguinte foto máis votada. 
 

 Á

Unha vez se publiquen as fotos participantes do CONCURSO na devandita páxina web e 

redes sociais, comezarán as votacións, nas condicións seguintes: 

 Unha mesma persoa poderá votar a través da páxina web, Facebook e Instagram en 

cantas fotos lle gusten. 

 Para votar a través da páxina web será necesario ter unha conta de correo electrónico 

gmail. Para facelo a través do Facebook, poderase dar “me gusta” nas fotos que se 

desexe, así como seguir e dar “me gusta” á páxina en Facebook do LUCUS. En 

Instagram, premerase tamén na(s) imaxe(s) individualmente e darase “Me gusta” 

nela(s), así como seguir novamente á conta do LUCUS nesta rede social. 

 Cada persoa poderá votar unha soa vez por medio (páxina web, Facebook e Instagram) 

e unha vez por fotografía, en todas aquelas que lle gusten. 

 Cantos máis votos acumulados en cada unha das tres plataformas sociais, máis 

posibilidades de obter o premio. 
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Na fin de semana do sábado 9 e domingo 10 de marzo de 2019, os/as encargados/as de 

xestionar este CONCURSO comprobarán cales foron as fotografías máis votadas no conxunto 

de medios sociais, seleccionando as cinco (5) imaxes gañadoras logo de sumar as votacións 

obtidas nas tres plataformas. Non haberá gañadores/as de reserva, no caso de renunciar ao premio 

algún/a dos/as gañadores/as, correrase o posto á seguinte foto máis votada; e así sucesivamente. En 

caso dalgún empate, abrirase un día extra para realizar votacións nos tres medios sociais 

unicamente nas fotografías empatadas; así ata conseguir desfacelo e asignar unha gañadora. 

 Ó

Os/as participantes das cinco (5) fotografías máis votadas a través dos medios dixitais serán 

anunciados na páxina web do Club e nas distintas redes sociais; así como contactados vía enderezo 

electrónico, teléfono móbil ou de xeito persoal. 

No caso de que algún ou algunha dos cinco (5) premiados/as rexeitasen o premio 

expresamente, por calquera causa, seleccionaranse como gañadores/as as seguintes fotografías 

máis votadas; e así sucesivamente. 

Unha vez aceptado cada premio, o LUCUS procederá á entrega das TARXETAS REGALO 

para material deportivo ao gañador/a ou gañadores/as para o desfrute destas. No caso de que o 

premio fose rexeitado polos/as participantes, o CONCURSO será declarado deserto. 

 Ó

Os datos persoais facilitados polos/as gañadores/as non serán incorporados a ningún 

ficheiro, serán utilizados unicamente coa finalidade de xestionar a entrega do premio. 

 

Os/as participantes autorizan a que a súa fotografía sexa publicada na páxina web do Club 

e redes sociais do LUCUS, así como en calquera outro canal de comunicación do Club, sen que 

isto xere dereito ao seu favor a recibir contraprestación algunha. Faise mención expresa a que nin 

Facebook, Instagram ou a páxina web patrocinan, avalan, administran ou están asociados a 

devandito CONCURSO en modo algún. 
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 Ó

 O mero feito de participar no CONCURSO implica a aceptación íntegra das presentes Bases 

Legais e que se respectan e compren as condiciones dos medios dixitais implicados. 

 LUCUS resérvase o dereito de modificar as Bases Legais do CONCURSO, parcial ou 

totalmente en calquera momento. Do mesmo xeito, resérvase tamén o dereito de anulalo ou 

deixar o premio deserto no caso de detectarse algunha irregularidade no seu 

desenvolvemento. Realizada calquera modificación, esta será debidamente posta en 

coñecemento dos/as participantes na páxina web do LUCUS e as súas redes sociais 

(Facebook e Instagram). 

 LUCUS resérvase o dereito de excluír da participación no CONCURSO a todos/as 

aqueles/as participantes que, estime, estean incumprindo calquera condición de 

participación incluída nas presentes Bases Legais. A exclusión dun ou dunha participante, 

calquera que sexa a causa, conleva a perda de todos os seus dereitos derivados. 

 Calquera utilización abusiva ou fraudulenta destas Bases dará lugar á conseguinte 

descualificación dos/as participantes no CONCURSO. 

 LUCUS queda eximido de calquera responsabilidade no suposto de existir algún erro nos 

datos facilitados no seu caso polos/as propios/as premiados/as que impedira a súa 

identificación. 

 Para máis información, calquera persoa pode poñerse en contacto co Club a través da súa 

páxina web (www.atletismolucus.org), redes sociais (Facebook @atletismo.lucus e 

Instagram @atletismo_lucus) ou nos enderezos de correo electrónico do Club 

(atletismolucus@yahoo.es) e da Escola de Atletismo (escolalucus@gmail.com).  

 

 

 

 

 

Asdo. Lucus Caixa Rural Galega. 
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