
Bases	  sorteig	  comptes	  Megaupload	  Premium	  de	  3	  mesos	  
 
1. Organitza. Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de 
Castelldefels 
 
2. Finalitat del sorteig: El sorteig consisteix en la dotació de cinc passis 
(quatre destinats a l’estudiantat i un a PDI/PAS) per gaudir de Megaupload 
Premium de forma gratuïta durant un termini mínim de 3 mesos.  
 
3. Participants. Poden participar-hi tots els membres de la comunitat de 
l’EETAC que hagin contestat l’enquesta publicada a l’Atenea i s’hagin fet 
seguidors de les pàgines de l’Escola de Facebook i Twitter dins del termini 
establert al punt 4 d’aquestes Bases. En queden exclosos els membres de la 
Direcció de l’EETAC. 
 
4. Dates. El termini establert comença el 2 de Maig i finalitza el 10 de Maig. 
 
5. Resolució del premi. Passada aquesta data es farà un sorteig entre les 
persones que hagin respost l’enquesta a l’Atenea dins del termini indicat i 
siguin seguidores de les pàgines de l’Escola de Facebook i Twitter usant 
random.org siguin i el resultat es farà públic en un termini màxim de 5 dies 
laborals des que s’hagi fet el sorteig. 
 
Cada guanyador/a rebrà un email comunicant-li el resultat a la seva adreça 
institucional. Els/les guanyadors/res hauran d’acreditar la seva condició de 
membre de l’EETAC. 
 
L’organització no es responsabilitza dels possibles errors en l’entrega dels 
missatges a l’adreça del/de la guanyador/a. 
 
Es considerarà que els guanyadors/res que no responguin al missatge en els 5 
dies següents a la comunicació, renuncien al premi i es tornarà a sortejar els 
premis que hagin quedat disponibles. 
 
6. Premis. L’EETAC entregarà en mà els cinc premis amb què els/les  cinc 
guanyadors/ores podran gaudir dels beneficis que ofereix Megaupload 
Premium. 
 
Els premis no podran ser transferits, ni tampoc bescanviats per la quantitat en 
metàl·lic ni per un premi alternatiu. 
 
Tots/totes els/les participants donen el seu consentiment a l’EETAC perquè, en 
cas de ser guanyadors/res, l’Escola faci difusió pública dels seus noms, 



cognoms i imatges en qualsevol medi de comunicació. Aquest consentiment no 
tindrà cap compensació. 
 
7. Registre de les Bases. Les bases del sorteig estaran disponibles a la web 
http://eetac.upc.edu.  
 
8. Acceptació. La participació en el sorteig suposa l’acceptació de tots i 
cadascun dels apartats d’aquestes bases i resolució. 
 
9. Aclariments. Qualsevol aclariment o problema serà resolt per l’organització. 
 
10. Legislació. Les presents bases es regiran i interpretaran d’acord amb la llei 
espanyola.  
 
 
 
 
Castelldefels a 28 de Març del 2011 


