
Concurs “Christmas Carol Contest” 2022 

Organització 
L’Institute for Multilingualism de la Universitat Internacional de Catalunya organitza el 
concurs “Christmas Carol Contest”, amb motiu de la celebració del Nadal Multilingüe els dies 
14 de desembre (Campus Sant Cugat) i 15 de desembre (Campus Barcelona). 

Objecte i mecànica del concurs 
Per participar al concurs, els usuaris hauran de: 

1. Assistir a l’acte que es farà al Campus Sant Cugat i al Campus Barcelona els 
dies 14 i 15 de desembre, respectivament, d’11.30 a 12.30 h, i escoltar 6 
fragments de nadales en diferents idiomes. 

2. Respondre les preguntes d’aquest formulari de google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdluJq8h4TdQFjt3RXkhIuDXMNyK
BQV5HPh2FHnHxznkjmxhA/viewform 
En el formulari, caldrà que els participants assenyalin quin és l’idioma en què 
sona cadascuna de les nadales, entre tres opcions de resposta. Només una de 
les opcions és correcta. Hi ha un total de 6 preguntes. 
 

Els participants hauran de contestar correctament les 6 preguntes plantejades. Entre tots els 
participants que hagin encertat les 6 preguntes se sortejaran 2 entrades per a l'espectacle 
d'Els Llums de Sant Pau Christmas Garden, en la data que esculli entre el 19 de desembre 
i el 15 de gener al Recinte Modernista de Sant Pau. 

El guanyador serà seleccionat entre els participants mitjançant un sorteig. 

Lloc i dates 
El sorteig es farà el dilluns 19 de desembre de 2022 a la Universitat Internacional de 
Catalunya, entre tots aquells participants del Campus Sant Cugat i del Campus Barcelona 
que hagin respost correctament totes les preguntes. 

Participants 
Membres de la comunitat universitària de UIC Barcelona (estudiants, PAS i PDI). 

Selecció dels guanyadors, comunicació i entrega 
La Universitat Internacional de Catalunya anunciarà i comunicarà el nom del guanyador el 
dia 21 de desembre de 2022. Aquesta comunicació es farà pública a traves del “Sabies que” 
i de les xarxes de comunicació de la Universitat.  

També es comunicarà a la persona guanyadora, a través d’un correu electrònic personal, 
que ha estat seleccionada. 

La renúncia al premi no donarà dret a reclamar cap compensació de tipus econòmic. Si el 
guanyador no es troba al lloc i hora d’entrega exacte perdrà el dret al premi, que passarà a 
un altre candidat. 

Premi 
El premi consisteix en 2 entrades per a l’espectacle 2 entrades per a l'espectacle d'Els Llums 
de Sant Pau Christmas Garden al Recinte Modernista de Sant Pau. 



Reserves i limitacions 
UIC Barcelona queda eximida de qualsevol responsabilitat en el suposat d’existir algun error 
en les dades facilitades pels propis usuaris que impedeixin la seva identificació. 

Política de privacitat i protecció de dades 
PROTECCIÓ DE DADES. En compliment de la nova Llei orgànica 3/2018 de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades i garantia dels Drets Digitals, i amb motiu de l’aplicació del nou 
Reglament Europeu 2016/679 de protecció de dades, us informem que les dades de caràcter 
personal que faciliteu s’incorporaran en un fitxer amb titularitat de la Universitat Internacional 
de Catalunya, Fundació Privada (d’ara endavant, UIC Barcelona), amb les finalitats de 
formalitzar, dur a terme la gestió administrativa, executar i desenvolupar tota l’activitat 
promocional relacionada amb aquest concurs. 

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició sobre 
les vostres dades a l’adreça electrònica dpd@uic.es.  

Drets d’imatge 
En virtut del dret a la pròpia imatge reconegut en l’article 18.1 de la Constitució Espanyola, 
regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre Dret al Honor, a la Intimitat Personal i Familiar 
i a la Pròpia Imatge i en compliment del que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 
3/2018 de 5 de desembre, de qui subscriu, atorga el seu consentiment exprés a UIC 
Barcelona a fi que pugui publicar, editar, utilitzar, distribuir, reproduir, i/o comunicar en 
qualsevol de les seves eines de difusió i informació, amb independència del seu format, i de 
forma il·limitada les fotografies/imatges en las que aparegui de forma clarament identificable, 
en qualsevol activitat promocional relacionada amb aquest concurs. 

Així mateix, la persona interessada dona el seu consentiment exprés, perquè aquestes 
fotografies/imatges, considerades per UIC Barcelona com a dades de caràcter personal, 
siguin incorporades a un fitxer automatitzat titularitat de UIC Barcelona. 

La persona interessada podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, 
portabilitat i oposició sobre les seves dades a l’adreça electrònica dpd@uic.es.  

Condicions generals 
La Universitat Internacional de Catalunya no es fa responsable de qualsevol problema 
posterior a l’entrega del premi.  

La Universitat Internacional de Catalunya es reserva el dret d’eliminar del concurs a tot aquell 
participant que es consideri que no està participant de manera correcta ni complint amb els 
requisits de les bases legals. 

Tots els participants d’aquest concurs accepten les bases legals pel sol fet de participar-hi. 

 


