BASES DEL PREMI SOSTENIBILITAT DE LA FALLA IMMATERIAL 2020
Convoca
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València
Termini de recepció de candidatures
18 de març de 2020
Bases de la convocatòria
1. Podran optar a aquest premi les persones que participen en el projecte La Falla Immaterial a
través del xatbot disponible en el lloc web http://fallaimmaterial.com
2. Serà necessari que el participant o la participant responga a totes les preguntes relacionades
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible plantejades pel xatbot i que obtinga la
puntuació màxima (16 punts).
3. Caldrà que la persona candidata responga a les opcions 1 o 2 de la pregunta del xatbot «Vaig
a plantar el teu ninot, vols que t'enllace i acceptes les bases per a participar en el Premi
Sostenibilitat?» i que indique el nom del seu perfil en Twitter o Instagram.
4. El nom del perfil en xarxes socials especificat pel participant o la participant haurà d’existir,
ser únic i correspondre a una persona física.
5. Es concedirà un únic premi dotat amb 200€, dels quals es detraurà l’import corresponent al
pagament d’impostos aplicable al guanyador o la guanyadora.
6. La dotació econòmica es comptabilitzarà amb càrrec de l’orgànica 2330361388, funcional
541 A i específica 20170033.
7. La determinació de la persona guanyadora es realitzarà mitjançant un sorteig aleatori sobre
els perfils en xarxes socials que complisquen els requisits anteriors.
8. El sorteig serà realitzat per un jurat format per la Directora de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria i l’Investigador Principal del projecte La Falla Immaterial. El resultat del
sorteig serà inapel·lable.
9. La persona guanyadora haurà de respondre en un termini màxim de 24h al missatge directe
amb la notificació de concessió del premi que rebrà des del perfil en xarxes socials de La
Falla Immaterial (@fallaimmaterial), tot enviant una declaració firmada d’acceptació del
premi i la documentació que acredite estar en possessió del perfil de la xarxa social
premiada. De no ser així, el jurat repetirà el sorteig en les mateixes condicions expressades
en aquestes bases.
10. El termini de presentació de candidatures es tancarà el 18 de març de 2020.
11. La concessió del premi es farà pública el dia 19 de març de 2020 a través del lloc web
http://fallaimmaterial.com
12. La participació en aquest premi suposa l’acceptació íntegra de les seues bases i l’autorització
a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria per a la publicació del nom complet i la foto de la
persona guanyadora sempre que siga major d’edat.
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