
 

 

BASES REGULADORES DEL CONCURS SPORTS TOMORROW CONGRESS 
 
BASE 1a.- ÀMBIT. 
 
El FUTBOL CLUB BARCELONA (en endavant, FC BARCELONA o el CLUB), amb domicili al carrer Arístides 
Maillol, s/n, 08028 de Barcelona, i NIF G-08.266.298, i ALLIANZ, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. 
(en endavant, ALLIANZ), amb domicili a calle Ramírez de Arellano, nº35, 28035 Madrid i C.I.F. A-28007748 
organitzen el Concurs ALLIANZ STARTUP CHALLENGE (en endavant, el “Concurs”), que consistirà en 
presentar una iniciativa/projecte d´innovació tecnològica vinculat al món de l´esport. Als efectes de 
participar en el Concurs serà necessari reunir els requisits que s´indiquen a la base 3ª. La participació en el 
Concurs té caràcter totalment gratuït. 
 
Un jurat escollirà els sis (6) projectes més atractius d´entre totes les iniciatives presentades. Els membres 
representants d´aquests projectes seran invitats a presentar la seva iniciativa al SPORTS TOMORROW 
CONGRESS, que se celebrarà els dies 27 i 28 de febrer del 2023. 
 
Una vegada es presentin en el SPORTS TOMORROW CONGRESS els sis (6) projectes inicialment seleccionats, 
el jurat escollirà la iniciativa guanyadora, que obtindrà com a premi aquell que s´indica a la base 6ª.   
 
BASE 2a.- PUBLICACIÓ DE LES BASES. 
 
La publicació d’aquestes bases s’efectuarà a la web oficial del FC BARCELONA als efectes de posar en 
coneixement dels interessats en participar en el Concurs el mecanisme i condicions de participació del 
mateix.   
 
BASE 3a.- DURADA DEL PERÍODE DE PARTICIPACIÓ. 
 
El període de participació en el Concurs s´iniciarà i finalitzarà els dies que s´indiquen a continuació: 
 

- El termini per a la presentació de projectes començarà el dia 5 d´octubre i finalitzarà el dia 13 de 
novembre de 2022 a les 23:59 CET = UTC+1. 

- La selecció i comunicació per part del jurat de les sis (6) iniciatives que seran presentades al SPORTS 
TOMORROW CONGRESS es realitzarà durant la setmana del 28 – 2 de desembre de 2022. 

- El projecte guanyador s´escollirà per part del jurat, que emetrà el seu veredicte el mateix dia del 
SPORTS TOMORROW CONGRESS, una vegada s´hagin presentat les iniciatives seleccionades.  

BASE 4a.- REQUISITS I MECÀNICA DE PARTICIPACIÓ. 
 
Als efectes de participació, podran participar en el Concurs tant persones físiques (només majors d´edat), 
com empreses legalment constituïdes.  
 
En tots dos casos, els interessats en participar hauran de registrar-se en el Concurs de la manera següent: 
 

a) Omplir les dades demanades per completar el registre: 
 
- Dades personals (en cas de persones físiques). 
- Dades de l´empresa (en cas de persones jurídiques). 
- Descripció del projecte:  

• Abstract 
• Proposta de Valor o descripció del producte o servei. 



 

 

• Pla d´execució i pla de negoci (si s´estima oportú). 
• Links a Vídeo (màxim 2 minuts), powerpoint amb la presentació del projecte (si s´estima 

oportú) o pàgines web. 

b) L’enviament del vídeo i/o del powerpoint només podrà realitzar-se a través de la plataforma. No 
seran vàlids els enviaments efectuats per qualsevol altre mitjà.          
 

c) No s’acceptarà cap dibuix que perjudiqui la sensibilitat de terceres persones o tinguin contingut 
inapropiat, segons el criteri del FC BARCELONA i/o d´ALLIANZ, que podran cancel·lar la participació 
de l´interessat que no respecti aquesta norma. Així mateix, en cas de detectar-se defectes, 
omissions i/o manca d´informació rellevant es procedirà a descartar i cancel·lar la participació del 
projecte en el Concurs. 
 

d) Amb l´emplenament del formulari i l´enviament del projecte, els participants accepten expressa i 
totalment el contingut i la finalitat del Concurs, així com els de les presents bases legals. 

 
e) Els idiomes de comunicació seran català, castellà i anglès segons l’opció escollida pel participant. 

 
BASE 5a.- MECÀNICA DEL CONCURS 
 
5.1. Presentació de projectes i primera selecció: Una vegada finalitzat el període de presentació de projectes, 
un jurat format per membres del FC BARCELONA (departament Barça Innovation Hub) i membres d´ALLIANZ 
revisaran i analitzaran les iniciatives rebudes i seleccionarà sis (6) projectes, en base als criteris que 
s´indiquen a continuació: 
 

- Solidesa del projecte/escalabilitat/replicabilitat. 
- Grau d´innovació tecnològica. 
- Proposta de valor diferencial. 
- Impacte social. 

Els membres d´aquests sis (6) projectes seleccionats seran invitats a presentar la seva iniciativa al SPORTS 
TOMORROW CONGRESS, que se celebrarà el 27 i 28 de febrer de 2023. 
 
5.2. Presentació dels projectes finalistes en el marc del SPORTS TOMORROW CONGRESS: El format de 
presentació serà el següent: 
  

- Presentació presencial per part de la persona o l´equip participant (màxim 2 persones). 
- Suport en vídeo o powerpoint. 
- Durada màxima: 4 minuts per l´exposició + 2 minuts per atendre les preguntes del jurat. 
- Escenari del SPORT TOMORROW CONGRESS davant del públic assistent i del jurat del Concurs. 

El jurat basarà la seva decisió en base als criteris indicats anteriorment, i en les intervencions i presentació 
presencial del projecte. El jurat deliberarà una vegada finalitzades totes les presentacions i comunicarà el 
projecte guanyador. Posteriorment, es farà entrega del premi al participant/equip guanyador.  
 
BASE 6a.- PREMI DEL CONCURS. 
 
El participant/equip autor del projecte que sigui designat com a guanyador en el Concurs al SPORT 
TOMORROW CONGRESS obtindrà un premi de CINC MIL (5.000.-€) EUROS. La finalitat del Concurs és facilitar 
al participant guanyador les eines necessàries per donar impuls i fer créixer la seva iniciativa.  
 



 

 

En cap cas el premi inclou cap altre concepte diferents dels descrits anteriorment, ni és intercanviable per 
altres productes o serveis. 
 
El premi descrit estarà subjecte a retenció o ingrés a compte corresponent, la qual serà practicada pel FC 
BARCELONA, que suportarà l´import de la mateixa. De la mateixa manera, el FC BARCELONA expedirà, al seu 
moment, l´oportuna certificació que faciliti al participant guanyador el compliment de les seves obligacions 
fiscals. 
 
El FC BARCELONA no serà responsable de les repercussions fiscals que l´acceptació dels premis poguessin 
tenir a la fiscalitat del guanyador, que seran, en tot cas, per compte d´aquest. 
 
BASE 7a.- DRETS D’IMATGE I PROPIETAT INTEL·LECTUAL. 
 
Tots els participants en el Concurs garanteixen que són els autors i titulars dels drets de propietat intel·lectual 
del contingut dels projectes enviats per a la seva participació en el Concurs, i que aquests projectes no 
infringeixen drets de tercers. 
 
Els participants en el Concurs cedeixen amb caràcter no exclusiu al FC BARCELONA i a ALLIANZ els drets de 
propietat intel·lectual, incloent el dret de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, per 
a que el Club pugui utilitzar imatges dels projectes rebuts pels participants, en tot o en part, per a la seva 
exhibició o referència durant la celebració dels actes relatius al Concurs en el marc del SPORT TOMORROW 
CONGRESS. 
 
Així mateix, tots els participants autoritzen al FC BARCELONA a utilitzar la seva imatge (incloent imatge, nom 
i veu), segons aquesta apareix en les imatges enviades per a la seva participació en el concurs, per a que el 
FC BARCELONA pugui utilitzar les imatges per a finalitats promocionals i publicitàries de la seva activitat a 
través de qualsevol mitjà o suport, ja sigui directament o a través de tercers. 
 
Així mateix, les persones participants que siguin seleccionades com a finalistes per a presentar el seus 
projectes al SPORT TOMORROW CONGRESS donen el seu consentiment exprés al FC BARCELONA i a ALLIANZ, 
sota la seva absoluta responsabilitat a tots els efectes, per captar la seva imatge (incloent la seva imatge, 
nom i veu) mitjançant les fotografies i/o enregistrament audiovisual que, en el seu cas puguin fer-se, 
individual o conjuntament a través del personal del FC BARCELONA, de ALLIANZ o tercers autoritzats en el 
moment de la presentació del projecte al SPORT TOMORROW CONGRESS, pel seu ús publicitari, així com la 
participació a les possibles entrevistes i/o reportatges que se’ls hi puguin realitzar.  
 
A tals efectes, el FC BARCELONA i ALLIANZ restaran autoritzats per fer ús del material gràfic esmentat 
anteriorment, i de les seves còpies, de forma íntegra o parcial, per a actes de promoció i/o d’informació 
relatius al SPORT TOMORROW CONGRESS, o altres, en qualsevol dels actius de comunicació del FC 
BARCELONA i/o d´ALLIANZ en el territori de tot el món i per temps indefinit, ja sigui directament o per mitjà 
de terceres persones a qui autoritzin o encarreguin la realització, en compliment de les seves finalitats 
estatutàries, renunciant a qualsevol remuneració ni/o reclamació sota cap concepte, per la conservació 
d’aquestes imatges i/o per la presa d’aquestes imatges fotogràfiques o vídeos i la cessió dels seus drets 
d’explotació. Segons l’anterior, els suports, actius publicitaris i promocionals, actuals i/o futurs, en els que 
pugui aparèixer la imatge individual o col·lectiva dels agraciats i dels seus representants legals és i serà 
propietat del FC BARCELONA i/o d´ALLIANZ, segons correspongui.  
 
Les persones participants manifesten que ostenten tots el drets i legitimació necessaris per a l’atorgament 
de les presents cessions i autoritzacions, responent davant qualsevol reclamació de tercers que el FC 
BARCELONA i/o ALLIANZ puguin rebre per l’ús de les imatges aquí autoritzat. 
  



 

 

BASE 8a.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. 
 
a) RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Les seves dades personals seran tractades pel FC BARCELONA, amb 
domicili al carrer Arístides Maillol s/n, 08028, Barcelona i amb NIF G-08266298. 
 
b) FINALITATS, BASE DE LEGITIMACIÓ I TERMINI DE CONSERVACIÓ: Les dades seran tractades amb les 
següents finalitats:   
 

TRACTAMENT FINALITATS BASE DE LEGITIMACIÓ I TEMINI DE 
CONSERVACIÓ 

INSCRIPCIÓ I 
PARTICIPACIÓ EN EL 
CONCURS 

Les seves dades seran tractades per a 
gestionar la inscripció i participació en el 
Concurs, i dur a terme tots aquells tràmits 
disposats en les presents bases legals. Així 
mateix, en cas de resultar un dels  finalistes 
del Concurs, les seves dades seran tractades 
per a poder remetre la invitació per a 
participar al SPORT TOMORROW CONGRESS 
on es presentaran els projectes finalistes. Per 
a finalitzar també l´informem que les seves 
dades podran ser tractades per complir amb 
qualsevol obligació legal derivada de dita 
invitació i assistència. 

Relació contractual i obligació legal 
 
Les seves dades seran tractades fins 
a la finalització de l´Activitat i, en el 
cas de resultar guanyador, fins a 4 
anys després del lliurament del 
premi. 

 
c) COMUNICACIÓ DE DADES: Les seves dades no seran cedides, venudes, llogades o posades a disposició de 
cap altre forma a cap tercer, tret d’aquells proveïdors de serveis del FC BARCELONA, els quals realitzen 
determinades activitats per al CLUB, però que en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies. Alguns 
d’aquests proveïdors poden trobar-se  fora de la Unió Europea, tal i com s’indica a continuació. 
 
d) TRANSFERENCIES INTERNACIONALS: El FC BARCELONA, com entitat de projecció internacional, té 
proveïdors internacionals que poden prestar els seus serveis des de fora de la UE, per tant és possible que 
les seves dades es tractin fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu (per exemple, el proveïdor 
d’enviament de la newsletter, emmagatzematge de dades, gestió de les sol·licituds d’informació o atenció 
al soci, etc.). 
 
En qualsevol cas, el CLUB s’assegurarà que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les 
garanties oportunes, que podran incloure: 
 

- Clàusules Tipus aprovades per la UE 
- Certificacions dels tercers 

 
e) DURADA DEL TRACTAMENT: Totes les dades que ens proporcioni seran tractades d’acord al que s’indica a 
l’apartat b) de la present Base.  
 
Finalitzats aquests períodes, el FC BARCELONA conservarà les seves dades degudament anonimitzades amb 
finalitats estadístiques o d’estudi de mercat, sempre que sigui possible, o degudament bloquejades per a 
complir amb qualsevol obligació legal del CLUB. 
 
f) EXERCICI DELS SEUS DRETS: Podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació 
o portabilitat mitjançant comunicació per escrit dirigida a la direcció carrer Arístides Maillol, s/n, 08028 de 



 

 

Barcelona (España), amb la referència “Dades Personals”, o bé per correu electrònic a 
proteccio.dades@fcbarcelona.cat  
 
Si té qualsevol dubte, qüestió o reclamació sobre com tractem les seves dades de caràcter personal pot 
posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades,  al correu electrònic 
dpo@fcbarcelona.cat o per correu postal a la direcció carrer Arístides Maillol, S/N, 08028 de Barcelona 
(España), amb la referència “DPO”. En el supòsit que no obtingui resposta en un termini raonable podrà 
interposar reclamació davant l´Autoritat Espanyola de Protecció de Dades. 
 
BASE 9a.- DIPÒSIT DE LES BASES DAVANT NOTARI 
 
Les presents bases legals seran dipositades davant Notari de l´Il·lustre Col·legi d´Advocats de Catalunya.   
 
BASE 10a.- FORÇA MAJOR 
 
El FC BARCELONA i ALLIANZ es reserven el dret per a prorrogar, modificar o deixar en suspensió el present 
Concurs o d´adoptar les mesures que fossin necessàries en cas que es produeixi un supòsit de força major 
o per causes no imputables als organitzadors.  
 
En cas que fos necessari canviar les dates del Concurs i/o del SPORT TOMORROW CONGRESS, els 
organitzadors comunicaran les noves dates a tots els participants per correu electrònic o per altres mitjans 
que tinguin a la seva disposició. 
 
En qualsevol cas, el FC BARCELONA i ALLIANZ quedaran eximits de tota obligació de compensació als 
participants en cas de força major, o si, per imperatiu legal, se suspèn o es cancel·la el Concurs o el SPORT 
TOMORROW CONGRESS, situació que es posaria en coneixement als participants tan aviar sigui possible. 
 
BASE 11a.- ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 
 
La participació en el Concurs comporta l’acceptació íntegra de les presents bases i el coneixement de la 
mecànica de participació. 
 
En cas d’existir divergències sobre la participació i/o sobre la interpretació de les presents Bases, seran 
competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar, els Jutjats i Tribunals de Barcelona, de forma 
que els participants renuncien expressament a qualsevol altre fur que els hi pogués correspondre. 
 


