Bases del concurs “Los Peques Recicladores a l’illa d’Eivissa” promoguda
per ECOVIDRIO
1. EMPRESA ORGANITZADORA
L'empresa organitzadora d'aquesta acció promocional és SOCIETAT ECOLÒGICA PER AL
RECICLATGE DELS ENVASOS DE VIDRE (d'ara endavant ECOVIDRIO), amb domicili social a
Madrid (28010), carrer Estébanez Calderón, 3 (4a planta) i està inscrita en el Registre Nacional
d'Associacions del Ministeri d'Interior amb el Nº Nacional 160.493. Entitat aquesta a la qual
hauran de dirigir-se totes les comunicacions i notificacions relatives al desenvolupament
d'aquesta.
2. OBJECTIU
Amb aquesta campanya de nom "Los Peque Recicladores a l'illa d'Eivissa", es pretén
sensibilitzar als alumnes de primària dels col·legis de l'illa d'Eivissa, així com a la comunitat
escolar i famílies, en tot el relatiu al reciclatge de vidre a través d'una campanya de
sensibilització, obtenint resultats directes sobre els Kg de vidre reciclat.
3. DATA I ÀMBITO TERRITORIAL
Concurs Peque Recicladores: La promoció es desenvoluparà entre el dia 1 de febrer de 2019 i
el 31 de març de 2019, totes dues dates incloses. El lloc on es desenvoluparà el concurs és en
tota l'illa d'Eivissa i la participació serà gratuïta.
Des de la pàgina web www.lospequerecicladores.es es donaran a conèixer les notícies
rellevants relacionades amb la campanya, i des d'aquesta, es podrà tenir accés a les bases
legals. Una vegada finalitzat el període de concurs, es donarà a conèixer en aquesta mateixa
web el col·legi guanyador.
4. DESTINATARIS DE LA PROMOCIÓ
Concurs Peque Recicladores: La promoció es desenvoluparà en els col·legis de primària dels
municipis de Santa Eulària des Riu, Sant Joan de Labritja, Sant Josep de sa Talaia, Sant Antoni
de Portmany i Eivissa, enumerats en la Clàusula 5 de les presents Bases.
Els Ajuntaments així com els centres participants, han acceptat manifestament la proposta de
l'empresa organitzadora de participar en la present promoció, i com a conseqüència, les Bases
Legals d'aquesta.
La comunitat escolar així com familiars dels alumnes, seran el motor directe de la participació
del seu corresponent centre escolar en la promoció, ja que la quantitat de residus d'envasos de
vidre que ells portin a reciclar en el contenidor assignat al seu centre, comptabilitzarà per al
seu col·legi i repercutirà en els quilograms reciclats pel centre.
Els Peque Voluntaris: aquesta acció es posa en marxa per a premiar les millors iniciatives que
difonguin la campanya i que facin que la comunitat escolar s'involucri més amb aquesta. Cada
mes, les 3 millors iniciatives que més abast tinguin, seran les guanyadores. Les bases

específiques d'aquesta acció es poden consultar en la web www.lospequerecicladores.es. La
presentació de les iniciatives haurà de fer-se conforme al format establert en les bases
específiques i que pot descarregar-se en la web www.lospequerecicladores.es.
5. MECÀNICA DE LA PARTICIPACIÓ
Concurs Peque Recicladores: Per a posar en marxa el concurs, a cada centre escolar, se li
assignarà un contenidor de vidre que estigui en els voltants del col·legi, amb un vinil
identificatiu del col·legi i personalitzat de la campanya. Els alumnes dels centres participants,
així com la comunitat escolar en general i familiars hauran de reciclar la major quantitat
d'envasos de vidre possible i dipositar-ho en el contenidor corresponent al seu centre, durant
els dos mesos de durada de la campanya. Per a promocionar el concurs i sensibilitzar a la
comunitat escolar, a cada col·legi se li lliurarà un kit gràfic de comunicació amb informació
referent al reciclatge de vidre així com informació de la campanya.
Per a conèixer quin és col·legi més reciclador i que el concurs sigui equitatiu per a tots els
centres, tenint en compte que el nombre d'alumnes per centre escolar és diferent, els col·legis
participaran dividits en 3 categories depenent del nombre d'alumnes matriculats en primària.
Categoria A. Centres amb 251 o més, alumnes matriculats en primària en el curs
acadèmic 2018/2019.
Categoria B. Centres entre 101 i 250 alumnes matriculats en primària en el curs
acadèmic 2018/2019.
Categoria C. Centres amb 100 o menys, alumnes matriculats en primària en el curs
acadèmic 2018/2019.
El col·legi guanyador de cada categoria, serà aquell que durant els dos mesos de durada de
l'acció, reculli més quilograms de residus d'envasos de vidre de manera proporcional al
nombre d'alumnes de primària matriculats en cada centre. D'aquesta manera, el concurs és
equànime per a tots els centres participants.
Els centres guanyadors de cada categoria, es portaran un fantàstic premi. Els centres educatius
que participen en el concurs són:

TABLA DE COLES PARTICIPANTES
CC SA REAL
CC NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN
CEIP CAN CANTÓ
CEIP PORTAL NOU
CEIP SA BODEGA
CEIP CAS SERRES
CEIP POETA VILLANGÓMEZ
CC CAN BONET
CEIP SANT ANTONI DE PORTMANY
CEIP SANT MATEU DE BAIX
CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ
CEIP SANTA AGNÈS DE CORONA
CEIP VARA DE REY
CEIP BUSCASTELL
CEIP CAN COIX
CC SANTÍSSIMA TRINITAT
CEIP SANT RAFEL
CEIP TORRES DE BALÀFIA
CEIP LABRITJA
CEIP BALANSAT
CEIP CAN GUERXO
CEIP SANT JORDI
CEIP ES VEDRÀ
COLLÈGE FRANÇAIS
CEIP CAN RASPALLS
CEIP NOSTRA SENYORA DE JESÚS
CEIP S'OLIVERA
CEIP SANT CIRIAC
CEIP SANTA GERTRUDIS
CEIP SANTA EULÀRIA

CATEGORIES DE PARTICIPACIÓ
Más de 250 alumnos

Categoría A
CC SA REAL
CEIP S. ANT. DE PORTMANY
CC N. S.DE LA CONSOLACIÓN
CEP S'OLIVERA
CEIP SANT CIRIAC
CEIP SANTA GERTRUDIS
CEIP ES VEDRÀ
CEIP SANTA EULÀRIA
CEIP CAN RASPALLS

Entre 100 y 250

Menos de 100

Nº Alu

Categoría B

Nº Alu

Categoría C

NºAlu

306
302
300
304
313
298
350
321
307

CC CAN BONET
CEIP VARA DE REY
CEIP CAN COIX
CEIP BALANSAT
CEIP SANT JORDI
CEIP N. S. DE JESUS
CEIP CAN GUERXO
CEIP CAN CANTÓ
CEIP GUILLEM DE MONTGRÍ
CEIP POETA VILLANGOMEZ
CEIP CAS SERRES
CEIP PORTAL NOU
CEIP SA BODEGA
AEFE COLLÈGE FRANÇAIS D'IBIZA
CEIP SANT RAFEL
CEIP LABRITJA
CC SANTISIMA TRINITAT

156
165
169
124
149
146
201
149
158
162
126
157
225
203
140
111
150

CEIP SANTA AGNÈS DE CORONA
CEIP TORRES DE BALÀFIA
CEIP SANT MATEU DE BAIX
CEIP BUSCASTELL

22
40
24
25

Promoció Els Peque Voluntaris: Per a poder participar en aquesta promoció els col·legis
hauran d'enviar les seves iniciatives en els dos períodes establerts per a això. El primer serà del
18 al 28 de febrer de 2019. Les tres iniciatives guanyadores d'aquest primer període es
donaran a conèixer entre l'1 i el 8 de març de 2019. El segon termini de recepció d'iniciatives
serà del 18 al 29 de març de 2019. Les dues iniciatives guanyadores es donaran a conèixer
entre l'1 i el 8 d'abril de 2019.
Serà requisit indispensable per a poder participar que els usuaris emplenin de forma correcta
la totalitat de dades que se li sol·liciten en la fitxa i conforme a el que s'estableix en les bases
legals de la promoció i de les presents bases. No participaran en la present promoció aquelles
persones que no emplenin, íntegrament, les dades sol·licitades. Totes les dades introduïdes pel
participant hauran de ser veraços. En el cas que el participant s'hagués registrat amb dades
falses, la seva participació no serà tinguda en compte i quedarà exclòs de la promoció. Queda
terminantment prohibida la utilització de dades de terceres persones.
Les seves dades personals seran incorporats a un fitxer degudament inscrit en l'Agència
Espanyola de Protecció de Dades titularitat de SOCIETAT ECOLOGICA PER Al RECICLATGE
D'ENVASOS DE VIDRE (ECOVIDRIO), amb domicili a Madrid (28010), carrer Estébanez Calderón
núm. 3-5 (4a planta) i CIF G81312001, amb la finalitat de gestionar la seva participació en la
present promoció, enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis, i
conèixer la seva opinió sobre aquests.

6. PREMI I NOTIFICACIÓ DELS PREMIS
Concurs Peque Recicladores: El premi consistirà en un xec per valor de MIL EUROS (1.000,00€)
per a l'organització de la festa de fi de curs del centre guanyador de cada categoria. El premi es
lliurarà abans del 31 de maig de 2019.
El premi contingut en la present promoció, en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració,
compensació o cessió. Produït el lliurament del premi en els termes indicats, s'entenen
complertes per ECOVIDRIO les obligacions assumides en virtut d'aquesta promoció, renunciant
l'Ajuntament, els centres escolars, així com els ciutadans de l'illa d'Eivissa a qualsevol
reclamació posterior.
El premi contingut en la present promoció és intransferible.
Els col·legis guanyadors, seran notificats transcorregut el període del concurs de manera
telefònica, una vegada finalitzada la campanya.
També es donarà a conèixer posterior a la finalització de la campanya en
www.lospequerecicladores.es.
Promoció Els Peque Voluntaris: El premi per a cadascuna de les 6 iniciatives guanyadores
d'aquesta promoció consistirà en un xec per valor de CENT EUROS (100€). Cada mes les tres
millors iniciatives seran les guanyadores d'un d'aquests xecs. La fi d'aquests diners serà per a
l'adquisició de material escolar o esportiu que requereixi el centre. El lliurament s'efectuarà
abans del 31 de maig de 2019. El premi contingut en la present promoció, en cap cas podrà ser
objecte de canvi, alteració, compensació o cessió.
Produït el lliurament del premi en els termes indicats, s'entenen complertes per ECOVIDRIO les
obligacions assumides en virtut d'aquesta promoció, renunciant l'Ajuntament, els centres
escolars, així com els ciutadans de l'illa d'Eivissa a qualsevol reclamació posterior.
El premi contingut en la present promoció és intransferible. ECOVIDRIO no es responsabilitza
de l'ús que del regal promocional realitzi l'agraciat.
El col·legi guanyador, serà notificat transcorregut el període del concurs de manera telefònica,
una vegada finalitzada la campanya. També es donarà a conèixer posterior a la finalització de
la campanya en www.lospequerecicladores.es.
7. FISCALITAT DELS PREMIS
De conformitat amb la normativa de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els
premis concedits per la participació en jocs, concursos, rifes, o combinacions aleatòries
vinculades a la venda o promoció de béns o serveis estan subjectes a retenció o ingrés a
compte sempre que el valor del premi sigui superior a 300 Euros. En tot cas correspondrà a
ECOVIDRIO la realització de l'ingrés a compte o la pràctica de la retenció procedent, i al
guanyador la declaració corresponent en el seu IRPF.

8. DRETS D'IMATGE
Els participants o, pels seus pares o representants que proporcionin les seves dades, autoritzen
a ECOVIDRIO a reproduir i utilitzar el seu nom, cognoms, adreça, veu i imatge en qualsevol
activitat publi-promocional relacionada amb la promoció en la qual hagi pogut resultar
agraciat, sense que aquesta utilització li confereixi dret de remuneració o cap benefici. La
cessió d'aquests drets romandrà vigent durant un any.
Els participants eximeixen a ECOVIDRIO i als seus col·laboradors de qualsevol responsabilitat
de qualsevol altra transgressió de la legislació vigent.
9. PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals facilitades en registrar-se pels participants o, pels seus pares o
representants seran incorporats a un fitxer de SOCIETAT ECOLOGICA PER Al RECICLATGE
D'ENVASOS DE VIDRE (ECOVIDRIO), amb domicili a Madrid, carrer Estébanez Calderón núm. 35 (4a planta) i CIF G81312001, amb la finalitat de gestionar la seva participació en la present
promoció, enviar-li informació comercial sobre els nostres productes i serveis, i conèixer la
seva opinió sobre aquests. Aquells que resultin guanyadors de la promoció accepten que el seu
nom i el premi obtingut puguin aparèixer en els mitjans utilitzats per a la comunicació de
l'esdeveniment a efectes garantir la transparència d'aquesta.
Els participants podran exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al
tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se per escrit, degudament signat,
acompanyat de fotocòpia del DNI o document equivalent i indicant un domicili a efecte de
notificacions, a ECOVIDRIO S. a. a carrer Estébanez Calderón núm.3-5(4ªplanta), Madrid o a
través de l'adreça de correu electrònic ecovidrio_soporte@gestazion.com indicant com a
referència o assumpte "Protecció de Dades".
10. GENERALITATS
Per a qualsevol problema que pogués derivar-se de la present promoció, tant els guanyadors
com la resta de participants se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Madrid
capital, fent renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre.
La present promoció es regeix pel que es disposa en les presents Bases Legals i, en el no previst
en aquestes, per la legislació espanyola vigent. La mera participació en aquesta promoció
suposa l'acceptació de les presents Bases Legals.
Aquestes Bases estaran a la disposició de qualsevol interessat en la web
www.lospequerecicladores.es durant el període de durada de la campanya.
En cas que, per causes de força major, no pogués fer-se lliurament del premi descrit,
ECOVIDRIO es compromet a lliurar un altre de similars característiques i, com a mínim, d'igual
valor.
ECOVIDRIO es reserva el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol
moment, i fins i tot d'anul·lar-lo o deixar-lo sense efecte, sempre que concorri causa justificada
per a això.

En tot cas, es compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades, o si
escau, l'anul·lació de la promoció en el seu conjunt, de manera que tots els participants tinguin
accés a aquesta informació.

