
BASES DEL CONCURS: “L’aventura de Baraka” Abril/Maig 2020 

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA I OBJECTIU 

BARAKA CLUB DE VIATGES SLU, amb domicili social a Camí Fondo 14, 08221 Terrassa, 
amb CIF B61456729 i propietària de la marca BARAKA CLUB DE VIATGES (en endavant, 
"BARAKA"), organitza l’acció promocional "L’aventura de Baraka" (en endavant "el 
Concurs") amb la finalitat de fidelitzar els seus clients i amb la possibilitat que hi participin 
aquelles persones interessades en participar a la promoció i, si s’escau, en rebre 
comunicacions comercials relacionades amb els serveis de Baraka; tot d'acord amb el que 
s’estableix a les presents Bases. 

CLÀUSULA 2.- ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL CONCURS 

El concurs està dirigit exclusivament a les persones majors de 18 anys, amb residència 
legal a Espanya i que compleixin amb les condicions que s’estableixen a les presents 
bases. 

No podran participar a la promoció els treballadors de BARAKA, parents de primer grau i 
segon grau, proveïdors, empreses integrades en la realització i/o difusió de la promoció ni 
els seus familiars de primer o segon grau, així com aquelles persones amb relació directa 
amb els mencionats anteriorment.  

CLÀUSULA 3.- DURADA 

La promoció es durà a terme entre els dies 6 d’abril de 2020 i 29 de maig de 2020 (ambdós 
inclosos). 

BARAKA es reserva el dret a efectuar qualsevol canvi, suspensió o ampliació d’aquesta 
promoció sempre que existeixi una causa que ho justifiqui, comprometent-se a donar 
publicitat suficient dels possibles canvis. 

CLÀUSULA 4.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ 

Aquesta promoció és de caràcter gratuït i la participació no suposa cap cost per a l’usuari.  

Per participar a la promoció l’usuari haurà de: 
1. Registrar-se mitjançant el formulari habilitat per Baraka acceptant les bases legals i 

les polítiques de privacitat corresponents. 
2. Confirmar el correu electrònic rebut per validar la seva participació i començar a 

jugar. 
3. Descarregar-se i accedir a l’aplicació Adventuriq per poder participar en l’Aventura 

de Baraka. 
4. Participar en una, vàries o totes les temporades de l’Aventura de Baraka per 

acumular punts. 

L’aventura es composa de 4 temporades amb el següent funcionament: 



1A TEMPORADA:  
Del 6 al 19 d’abril - el 19 d’abril a les 20:00h es traurà la classificació dels guanyadors 
d’aquesta temporada. La 1a temporada serà igualment jugable fins el diumenge 31 de maig 
a les 20:00h, però ja sense més premis de tipus temporada. No obstant, les puntuacions 
que s’aconsegueixin seguiran sent acumulables pel premi final. Els guanyadors es 
comunicaran públicament durant la setmana següent, un cop confirmada l’acceptació del 
premi amb els interessats. 

2A TEMPORADA:  
Del 20 al 03 de maig - el 03 de maig a les 20:00h, es traurà la classificació dels guanyadors 
d’aquesta temporada. La 2a temporada serà igualment jugable fins el diumenge 31 de maig 
a les 20:00h, però ja sense més premis de tipus temporada. No obstant, les puntuacions 
que s’aconsegueixin seguiran sent acumulables pel premi final. Els guanyadors es 
comunicaran públicament durant la setmana següent, un cop confirmada l’acceptació del 
premi amb els interessats. 

3A TEMPORADA: 
Del 4 al 17 de maig - el 17 de maig a les 20h00, es traurà la classificació dels guanyadors 
d’aquesta temporada. La 3a temporada serà igualment jugable fins el diumenge 31 de maig 
a les 20:00h, però ja sense més premis de tipus temporada. No obstant, les puntuacions 
que s’aconsegueixin seguiran sent acumulables pel premi final. Els guanyadors es 
comunicaran públicament durant la setmana següent, un cop confirmada l’acceptació del 
premi amb els interessats. 

4A TEMPORADA: 
Del 18 al 31 de maig - el 31 de maig a les 20:00h, es traurà la classificació dels guanyadors 
d’aquesta temporada. Les puntuacions que s’aconsegueixin seran acumulables pel premi 
final de les 4 aventures. Els guanyadors es comunicaran públicament durant la setmana 
següent, un cop confirmada l’acceptació del premi amb els interessats. 

PUNTUACIONS FINALS 
El 8 de Juny de 2020, s’anunciaran els guanyadors finals de l’Aventura de Baraka, en base 
al major nombre de punts aconseguits en el total de les 4 temporades. 

Baraka es reserva el dret a donar de baixa o desqualificar a aquells usuaris que 
incompleixin les normes de la promoció (ús de perfils falsos, múltiples comptes, ús 
fraudulent del sistema, etc.). Així mateix, es reserva el dret d’exercir les accions que 
corresponguin contra els que participin de forma fraudulenta en la promoció. 

CLÀUSULA 5.- SELECCIÓ DELS GUANYADORS 

Entre totes les persones participants, es seleccionaran les persones que estiguin en les 3 
primeres posicions del ranking una vegada esgotat el termini de participació de cada 
aventura i segons la puntuació obtinguda en el ranking d’Adventuriq 



Al final del període promocional es seleccionaran les 3 persones amb la puntuació 
acumulada de totes les aventures més altes, que seran els guanyadors dels 3 premis finals 
segon ordre de puntuació màxima.  

En el cas que es produeixi algun empat entre les tres primeres posicions, tant en alguna de 
les quatre temporades o en el ranking resultant de la suma de les puntuacions de les 
primeres posicions, els guanyadors seran escollits mitjançant sorteig en alguna plataforma 
de sortejos certificada.  

CLÀUSULA 6.- PREMIS 

Es lliuraran 3 premis per cada una de les quatre temporades a les tres primeres posicions 
segons la suma dels punts acumulats durant l’aventura i consistents cada un d'ells en:  

Temporada 1: 
• 1er: Joc de la Xocolata - Exclusiu joc creat pel mestre xocolater Enric Rovira / 29 € 
• 2on: Ampolla d’aigua reusable, personalitzada / 15 € 
• 3er: Carregador de viatge universal / 14 € 

Temporada 2: 
• 1er: Joc de la Xocolata - Exclusiu joc creat pel mestre xocolater Enric Rovira / 29 € 
• 2on: Funda de maleta mida mitjana / 16 € 
• 3er: Ampolla d’aigua reusable, personalitzada / 15 € 

Temporada 3: 
• 1er: Joc de la Xocolata - Exclusiu joc creat pel mestre xocolater Enric Rovira / 29 € 
• 2on: Funda passaport - 16 € / 
• 3er: Ampolla d’aigua reusable, personalitzada / 15 € 

Temporada 4: 
• 1er: Joc de la Xocolata - Exclusiu joc creat pel mestre xocolater Enric Rovira / 29 € 
• 2on: Funda passaport - 16 € / 
• 3er: Ampolla d’aigua reusable, personalitzada / 15 € 

Al final de la promoció s’entregarà un premi final a les tres primeres posicions segons la 
suma de tots els punts acumulats a les quatre anteriors temporades, automatitzades a la 
plataforma AdventuriQ, consistents cada un d'ells en: 

• 1er: Viatge Toscana - Una setmana en casa rural per un màxim de 6 persones . No 
inclou vols ni cotxe lloguer / 600 € 

• 2on:  Huawei MediaPad T5 - 10.1” Full HD, wifi, RAM de 3GB i ROM de 32GB / 160 
€ 

• 3er: Maleta de cabina Soundbox Spinner / 140 € 

En cap cas els premis seran bescanviables en metàl·lic ni es podran cedir a tercers i 
estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents segons el valor del premi. 

CLÀUSULA 7.- LLIURAMENT DELS PREMIS 



Els guanyadors seran contactats mitjançant el correu electrònic i/o número de telèfon de 
contacte facilitat. En el cas que no fos possible localitzar-los en un termini de 2 dies, o bé, si 
renunciessin el premi expressament per qualsevol causa, BARAKA acudirà als guanyadors 
reserva per ordre de puntuació. Un cop acceptat el premi, els guanyadors rebran un correu 
electrònic explicatiu sobre com procedir per al seu lliurament. En el cas que el premi fos 
rebutjat pels guanyadors es seguira contactant amb les persones per ordre de puntuació, el 
Concurs serà declarat com a desert si cap jugador accepta els premis. 

Els guanyadors hauran d’haver facilitat dades certes i corresponents a una persona física 
real, que haurà de confirmar la seva identitat i majoria d’edat en cas de guanyar algun 
premi. 

CLÀUSULA 8.- FISCALITAT DELS PREMIS 
 
Els premis estaran subjectes a les retencions fiscals corresponents segons el seu valor i 
aniran a càrrec del guanyador. Un 19% del valor del premi, en concepte de retenció (19% 
del valor) en aquells premis amb valor superior a 300€. 

CLÀUSULA 9.– PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS 

Les dades personals facilitades pels usuaris seran incorporades a un fitxer propietat de 
Baraka Club de Viatges, i seran utilitzades únicament amb la finalitat de gestionar la 
promoció i, si s’escau, enviar comunicacions comercials relacionades amb els seus serveis.  

Els usuaris podran exercir en qualsevol moment i de manera gratuïta els seus drets segons 
el RGPD a l’adreça: lesmevesdades@baraka.cat. 

Per a més informació, es pot consultar la política de privacitat completa al següent enllaç: 
http://www.baraka.cat/legal 

CLÀUSULA 10.- DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL. 

Els participants autoritzen que el seu nom d’usuari registrat a la plataforma on es recullen 
les dades de registre per l’aventura, siguin publicats i promocionats a la pàgina web i xarxes 
socials de BARAKA, així com en qualsevol dels canals oficials de comunicació de la marca 
sense que això generi dret al seu favor a rebre cap contraprestació o benefici amb excepció 
de l’entrega del premi guanyat. 

Cada participant manifesta i garanteix amb la participació en el present Concurs que: 
1. És l'autor de les creacions que es demanin durant el joc i que, per tant, té tots els 

drets de propietat intel·lectual sobre la mateixa i sobre tot el material que apareix en 
ella. 

2. En el cas que es demani alguna fotografia, i aquesta inclogui imatges de persones, o 
d'elements subjectes a drets de propietat intel·lectual o industrial, o dret a l'honor, a 
la intimitat i a la pròpia imatge, el participant manifesta i garanteix que compta amb 
les autoritzacions corresponents per a la realització i publicació de la fotografia en 
els termes i amb l'abast necessari per a complir les condicions de les presents 
Bases legals. En cas contrari, el concursant es farà responsable de les possibles 
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reclamacions de tercers, els drets del qual s'hagin infringit, i eximirà BARAKA de 
qualsevol responsabilitat. 

CLÀUSULA 11.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES I RESPONSABILITAT. 

1. Per a participar en el Concurs l’usuari haurà d’acceptar íntegrament les presents Bases. 

2. BARAKA es reserva el dret a modificar les Bases del Concurs, parcialment o totalment en 
qualsevol moment sempre que existeixi una justificació suficient. Així mateix, es reserva 
també el dret d'anul·lar o deixar el premi desert en cas de detectar alguna irregularitat. 
Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels 
participants en la pàgina web de BARAKA. 

3. BARAKA es reserva el dret d'excloure de la participació en el Concurs a tots aquells 
participants que, estimi, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les 
presents Bases. L'exclusió d'un participant, qualsevol que sigui la causa, comporta la 
pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal. 

4. Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d'aquestes Bases donarà lloc a la consegüent 
desqualificació del participant en el Concurs. 

5. BARAKA queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun error en 
les dades facilitades en el seu cas pels propis agraciats que impedís la seva identificació. 

6. BARAKA queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d'existir algun problema 
degut a als terminals mòbils dels usuaris en el que es desplegui l’aplicació AdventuriQ, a les 
línies de dades contractades pels usuaris, als contractes amb operadors de telefonia mòbil 
o qualsevol mal funcionament dels dispositius i/o aplicacions mòbils propietat de tercers.  

7. BARAKA queda eximit de qualsevol responsabilitat pel mal ús de les aplicacions per part 
dels usuaris essent responsabilitat d’aquests fer-ne un bon ús i complir la legislació vigent.  

8. BARAKA declina qualsevol responsabilitat en cas que els sistemes per participar al 
present concurs fossin objecte d’alguna modificació a nivell legal o reglamentari o patissin 
interrupcions en el seu funcionament que poguessin afectar total o parcialment a l’accés als 
mateixos per part dels participants. 

9. En cas que es produís qualsevol tipus d’incidència o accident durant el gaudiment dels 
premis consistents en una experiència per part dels guanyadors i/o els seus acompanyants, 
aquests exclouen i exoneren de tota responsabilitat a BARAKA essent responsabilitat del 
guanyador la contractació d’una assegurança. 

CLÀUSULA 12. – JURISDICCIÓ I RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS. 

Aquestes Bases estan subjectes a la legislació espanyola i qualsevol reclamació 
relacionada amb el Concurs s'haurà d'enviar per escrit a BARAKA CLUB DE VIATGES SLU, 
a l'At. del Departament de Màrqueting de BARAKA, a la següent adreça: Entença 218, 



08029 Barcelona, abans dels trenta (30) dies posteriors a la data límit de finalització en el 
Concurs. 

BARAKA es reserva el dret d’emprendre accions judicials, donar de baixa o expulsar 
automàticament i sense previ avís a aquelles persones que realitzin qualsevol tipus d’acte 
susceptible de ser considerat una manipulació, falsificació del joc o contrari a la legislació 
vigent, en especial als drets de propietat intel·lectual, d’imatges o qualsevol altre dret 
exclusiu que pertanyi a tercers. 

En cas de controvèrsia en l'aplicació o interpretació d'aquestes Bases i en absència d'un 
acord amistós, BARAKA com els participants d’aquesta promoció es sotmeten 
expressament a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.


