Àrea de Cultura Innovació i Projecció de la Ciutat

BASES ESPECÍFIQUES QUE HAN DE REGIR L’ESDEVENIMENT
SERIOUS GAMES CAMP TERRASSA –ANY 2018-

0. Preàmbul.
L'Ajuntament de Terrassa, en el marc de les activitats i programes vinculats al Parc Científic i
Tecnològic Orbital 40, organitza el Serious Games Camp Terrassa 2018, una activitat de
foment de la gamificació envers la formació i la salut.
1. Definició de l´objecte
L'objecte d'aquestes bases és regular el funcionament del concurs que es desenvoluparà dins
de les activitats que conformen el Serious Games Camp Terrassa 2018.
2. Persones participants.
El “Serious Games Camp Terrassa” 2018 quedarà obert a totes aquelles persones físiques
majors d’edat que s’inscriguin em l’activitat mitjançant els canals que posi a La seva disposició
l’organització em cadascuna de les convocatòries.
3. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds.
El termini d'inscripció s'iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquestes bases. L'organització es
reserva la possibilitat de modificar aquest termini. La sol·licitud es realitzarà mitjançant el model
oficial que es determinarà en la convocatòria. Per poder participar en el concurs “Serious
Games Terrassa” 2018, el participant haurà de realitzar una única inscripció online i individual
al link facilitat per a la convocatòria completant el Formulari d'inscripció amb les dades
requerides. Queda prohibida la participació de terceres persones no inscrites, així com més
d'un registre per participant.
4. Premis
En aquesta fase es seleccionaran 3 projectes guanyadors que seran finançats amb
l’assessorament d’una campanya de Crowdfunding, valorat en 1000 € cada assessorament.
El premis es faran públics en l’apartat de la web de l’Ajuntament de Terrassa corresponent a
l’event (http://www.terrassa.cat/seriousgamescamp) i a la web www.seriousgamescamp.es
Els criteris de la valoració es faran públics el dia de l’event
El jurat es reserva la possibilitat de declarar desert algun dels tres premis.
5. Comunicacions i notificacions.
La realització de les comunicacions i notificacions, previstes en aquesta convocatòria, es
realitzaran de forma telemàtica per correu electrònic. A aquest efecte es farà constar a l'imprès
de sol·licitud el correu electrònic i el número de telèfon mòbil.
6. Obligacions de les persones beneficiàries
Tota la informació que faciliti el participant haurà de ser veraç i autèntica, i es troba sota la seva
responsabilitat el seu manteniment actualitzat.
Els continguts, serveis i altres mitjans a l'abast dels assistents i participants seran utilitzades
d'acord amb la legalitat vigent, les presents accions generals, la moral i els bons costums
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generalment acceptats i d'ordre públic. Els participants s'abstindran d'utilitzar mitjans o
procediments diferents dels que s'indiquen o el mateix per a fins il·lícits, prohibits o lesius dels
interessos de l'Organitzador o tercers.
Els assistents i participants indemnitzaran per qualsevol dany, pèrdua o despesa en què incorri
l’organitzador o empreses assistents, com a conseqüència d’actes il·lícits o lesius que ells
cometen i que puguin danyar, inutilitzar i deteriorar el correcte funcionament de l’esdeveniment.
Queden expressament prohibides la reproducció, total o parcial, la distribució, transformació,
modificació, comunicació pública o l'ús no autoritzat de continguts, disseny gràfic, logotips,
imatges i codis de la plataforma pertanyents a terceres entitats participants o organitzadores en
els termes establerts legalment, queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual. Així
mateix, aquelles denominacions, dominis, marques o signes distintius de qualsevol classe
continguts en el Serious Games Camp Terrassa 2018, estan protegits per llei.
Cada projecte participant, per optar als premis, haurà de presentar el seu desenvolupament
davant d'un jurat.
7. Jurat del concurs
El jurat del programa Serious Games Camp Terrassa 2018, estarà composat per representants
de l'Ajuntament de Terrassa com a organitzador i entitats i / o experts que es designaran a
aquest efecte en la convocatòria, essent les següent persones:
-Albert Marín Acevedo (Ajuntament de Terrassa)
-Frank del Aguila Espejo (Humantiks)
-Valentí Acconcia (Vanacco)
8. Termini d´atorgament.
La valoració final i lliurament dels premis de la primera fase del programa Serious Games
Camp 2018 es realitzarà en el propi esdeveniment.
9. Publicació.
Les resolucions d'atorgament dels premis es publicaran a la seu electrònica de l'ajuntament i a
la pàgina web www.seriousgamescamp.es
Aquesta publicació tindrà caràcter de notificació
Caldrà acceptació explícita per gaudir del premi.

10. Publicitat dels premis.
L’ Ajuntament comunicarà els premis a través de la seu electrònica i de la web de l'Ajuntament
de Terrassa.
11. Publicació de les bases i de la convocatòria.
Aquestes bases, així com la posterior convocatòria, es publicaran a la seu electrònica de
l'Ajuntament de Terrassa i a la pàgina web www.seriousgamescamp.es
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