Bases reguladores del campionat League of Legends
1. Objecte i normativa aplicable
1.1.

L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment del campionat de joc
en línia League of Legends i la concessió del premi a l’equip guanyador i
del sorteig de material esportiu entre la resta de participants no
guanyadors.

1.2.

El concurs regulat per aquestes bases es regeix per:



La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.



El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei
general de subvencions.



La Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local.



El Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.



El Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marc, pel qual s'aprova el text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.



El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.



El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
1.3.

L'atorgament del premi té caràcter voluntari i eventual, es modificable en
els supòsits previstos en la normativa indicada, no genera cap dret a
l’obtenció d'altres premis en anys posteriors i no es pot al·legar com a
precedent.

1.4.

L'atorgament del premi es condiciona a la realització ja executada de
l'activitat i té caràcter no devolutiu.

2. Requisits que han de reunir les persones que participin en la competició
Podran participar en el concurs regulat per aquestes bases les persones físiques que
reuneixin els requisits següents:
Qualsevol persona física, no implicada en la definició i preparació d’aquest concurs, que
tingui entre 12 i 18 anys en el moment de participar en el campionat.
Totes les persones participants hauran d'estar al corrent de les seves obligacions
tributàries amb l'Agencia Tributària i l'Ajuntament de Castellar del Vallès, així com també
amb la Seguretat Social.
3. Forma i termini de presentació de les sol·licituds
3.1.

Inscripcions gratuïtes de dimecres 13 a dijous 28 de desembre de 2017 a
l’enllaç www.castellarvalles.cat/leagueoflegends

3.2.

La presentació de la sol·licitud de participació pressuposarà l’acceptació
incondicional d'aquestes bases per part de les persones concursants.

3.3.

La presentació de la sol·licitud de participació en el concurs implica
l’autorització de la persona participant perquè l'ajuntament obtingui de
forma directa els certificats d'estar al corrent de les obligacions tributaries
amb l'Agència Tributària i l'ajuntament i de les obligacions amb la
Seguretat Social.

4. Característiques del campionat
4.1.

Data i hora del campionat

4 de gener de 2018 de 17 a 20 h
4.2.

Desenvolupament del campionat

El funcionament és el següent :


Són partides d'equips
simultàniament.



Cada partida elimina un equip i així successivament fins arribar a la final.



Les persones participants han de jugar en línia el dia i hora marcat en el punt
anterior a diferents espais de l’edifici el Mirador de l’Ajuntament de Castellar del
Vallès. Plaça Mirador s/n.
4.3.
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Organització

Els responsables de l’organització
dinamitzadors/es de l’esdeveniment.

i

desenvolupament

del

campionat

són

els

L’organització es reserva la facultat d’interpretar qualsevol circumstància no prevista a
aquestes bases i resoldre-la.
4.4.

Premis

El premi per a l’equip guanyador és una targeta Steam (valorada en 50 €) per a cada
membre de l’equip.
Les persones que no hagin guanyat el concurs entraran en un sorteig productes de
material de roba i complements esportius.
4.5.

Lliurament de premis

El lliurament de premis tindrà lloc un cop finalitzat el concurs.

4.6.

Enregistrament

L’Ajuntament de Castellar del Vallès es reserva el dret de realitzar l’enregistrament sonor
o d’imatges durant el desenvolupament de l’activitat amb finalitats de difusió i arxiu, i
sempre d’acord amb la legislació vigent en matèria de dret d’imatge i de protecció de la
intimitat de les persones. No obstant això, l’Ajuntament de Castellar del Vallès no es fa
responsable de l’enregistrament sonor o d’imatges per part de terceres persones en
activitats obertes al públic en general.
Disposició final
Aquestes bases entraran en vigor, un cop aprovades, el dia següent a la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
Així mateix, per acord del mateix òrgan i en la mateixa sessió s'ha aprovat la
convocatòria del procediment del campionat de jocs en línia, en els termes següents:


La convocatòria es regeix per les bases especifiques que figuren a l'apartat
anterior d'aquest acord.



S'atorgaran els premis següents:
El premi per a l’equip guanyador és una targeta Steam (valorada en 50 €) per a
cada un dels 5 membres de l’equip.
Les persones que no hagin guanyat el concurs entraran en un sorteig productes
de material de roba i complements esportius

.


El procediment es tramita en règim de concurrència competitiva.



L’òrgan competent per a la resolució del procediment es la Junta de Govern Local.



El termini per a presentar les sol·licituds és fins dijous dia 28 de desembre de
2017.



Les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud corresponent en els
llocs i en la forma prevista en l'apartat 3 de les bases reguladores.

