BASES DEL JOC DE L’ORFEÓ
1 – EL JOC DE L’ORFEÓ
És un joc que vol posar a prova els coneixements de l’Orfeó Badaloní l’Ateneu i les seves
activitats, que tenen les persones que hi participin.
2 – PARTICIPANTS I INSCRIPCIONS
Poden participar totes les persones que vulguin sense límit d’edat. Només cal que enviïn un
correu a jocdelorfeo@orfeobadaloni.cat Hi haurà de constar el nom del participant, l’àlies amb
el que participarà en el joc i un número de telèfon habilitat per l’app Whatsapp.
Les dades facilitades estaran protegides i el seu us restringit d’acord amb la legislació vigent.
3 – COM JUGAREM
Es formularan un total de 42 preguntes en blocs de 3 que s’enviaran en dies alterns, per tant
s’enviaran 14 missatges en un termini de 28 dies.
En dies alterns i durant el matí, els participants rebran un missatge de whatsapp amb tres
preguntes relacionades amb l’Orfeó Badaloní l’Ateneu la seva història i les seves activitats.
Cada una de les tres preguntes tindrà tres possibles respostes de les quals només una serà
correcta.
Els participants hauran d’accedir a un enllaç inclòs en el mateix missatge i indicar les opcions
triades. Caldrà que s’identifiqui amb l’àlies amb el que es va inscriure al joc.
Les preguntes es podran respondre fins les 10 de la nit de l’endemà del seu enviament.
Els diumenges i festius seran vàlids a tots els efectes del joc.
Cada resposta correcta donarà un punt al participant. Les respostes errònies no descomptaran
punts.
Periòdicament es donaran a conèixer les respostes correctes i la classificació.
4 – INCIDÈNCIES
En cas de tenir desacord amb la classificació o amb alguna de les respostes validades, el
participant haurà d’enviar un correu a jocdelorfeo@orfeobadaloni.cat amb el motiu de la seva
reclamació.
El correu s’haurà d’enviar en les 24 hores següents a la publicació dels resultats i la
classificació.
L’organització del JOC DE L’ORFEÓ no es fa responsable dels possibles problemes tècnics o de
connexió que puguin tenir els participants.
Els possibles problemes tècnics o de connexió que puguin tenir els participants no seran causa
d’ajornament en el termini de temps habilitat per donar les respostes.

5 – CLASSIFICACIÓ FINAL
Guanyarà el JOC DE L’ORFEÓ el participant que acumuli més punts.
En cas d’empat, es formularan tres preguntes que només rebran i hauran de respondre els
finalistes.
En aquest cas, resultarà guanyador el participant que respongui abans i correctament a les
tres preguntes.
6 – PREMIS
1r Premi:

SMARTBOX d'un cap de setmana per a dues persones (balneari, experiència...).

2n Premi:

DINAR/SOPAR per a dues persones a un restaurant reconegut de la ciutat.

3r Premi:
Invitació per assistir, el proper 26.2.2022 a les 17h. , a l’assaig general de
l'òpera PELLÉAS et MÉLISANDE de Claude Debussy. Al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
7 – DURADA DEL JOC
El JOC DE L’ORFEÓ començarà el dilluns 15 de novembre i es tancarà el dissabte 11 de
desembre. En cas d’empat en alguna de les tres primeres posicions de la classificació, el
desempat es farà el dissabte 18 de desembre.
8 – ACCEPTACIÓ DE LES BASES
Qualsevol aspecte relacionat amb el joc, que no estigui previst o especificat en aquestes bases,
serà resolt per la comissió del Centenari de l’Orfeó Badaloní, l’Ateneu.
La participació al JOC DE L’ORFEÓ suposa l’acceptació del contingut d’aquestes bases i dels
resultats proclamats per la comissió organitzadora.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que el responsable del
tractament de les dades és l'Orfeó Badaloní Les vostres dades no seran cedides i es
conservaran fins que l’interessat/da les cancel·li. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació,
cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat al tractament de les vostres dades per correu
electrònic a l'adreça dinamitzacio@orfeobadaloni.cat o bé presencialment al c/ Enric Borràs,
19-21 de Badalona.

