
Bases: Concurs 11 de Febrer, «Científiques que van fer història»

El present concurs mitjançant el qual es sortejaran 12 auriculars sense fils es fa per commemorar l'11 de
Febrer, Dia Internacional de la Dona i la Nena en la ciència ( #11FBalears) i està organitzat per la Fundació Bit,
amb domicili  a Ctra. Valldemossa, Km. 7,4. Centre Empresarial Son Espanyol C/ Laura Bassi 07121 (Parc Bit) –
Palma, i correu electrònic: comunicacio@fundaciobit.org en col·laboració amb la Direcció General de Política
Universitària i Recerca del Govern de les Illes Balears. L'objectiu és posar en valor el paper de la dona en la
ciència i la tecnologia i fomentar vocacions científiques a les nenes.

• La participació al concurs és gratuïta.

• Podran participar en aquest concurs tots els ciutadans residents de les Illes Balears fins els  21 anys.

• S'han de proporcionar les següents dades personals que seran emprades respectant la normativa en 
LOPD: Nom, DNI, data de naixement, adreça postal, correu electrònic i telèfon de contacte.

• Cada persona podrà participar només una vegada.

• S'han de contestar totes les preguntes, escollint una de les opcions o respostes.

• Pot haver-hi més d’una resposta correcta per cada pregunta. 

• A través de la web de la Fundació Bit: fundaciobit.org, s’habilitarà un enllaç per a accedir a l’aplicació 
o formulari de preguntes.

• El termini per participar al concurs serà entre l'11-16 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

• Els premis consisteixen en 12 auriculars sense fils, marca Energy Sistem, model Urban1.

• Els participants que hagin respost totes les preguntes correctament entraran en el sorteig dels 
auriculars sense fils.

• Cada participant només podrà guanyar un premi.

• El noms dels guanyadors es comunicaran a partir del dia 18 de febrer mitjançant: publicació a 
Twitter/ Facebook/Instagram/Tik Tok esmentant els guanyadors i enviant un correu electrònic, SMS, 
i/o trucada als guanyadors, que tendran 72 hores per contactar amb l'organització per acceptar el 
premi. En cas que no es produeixi aquest contacte amb l'organitzador transcorregudes 72 hores, el 
premi s'atorgarà al primer suplent, que tendrà 72 hores més per comunicar-se amb l'organitzador.

• Els premis es faran arribar als guanyadors per correu postal a l'adreça indicada. També es podran 
passar a recollir al ParcBit en horari de 9h a 14h a l'Edifici Disset.


