
I Concurs Dscbrx Rubí x SMS

1. Podran participar-hi tots els ciutadans i les ciutadanes residents a Rubí majors de 16 anys.

2. Les inscripcions es podran fer en línia del 17 al 26 de juny al web www.rubidigital.cat i del 20 al 28 de juny 
a l'oficina de Festa Major dins el seu horari.

3. Es podrà participar en el concurs Dscbrx Rubí x SMS individualment o per parelles i queda exclosa la 
participació en les dues modalitats. Durant la fase de classificació i final només es podrà participar una sola 
vegada,  si  el  jurat  detectés  que  un/a  participant  o  parelles  participants  incorreguessin  en  una  segona 
participació quedarien exclosos del concurs.  

4. El concurs Dscbrx Rubí x SMS es durà a terme els dies 29 i 30 de juny de 2008 de 19 a 20 h a l'Auditori 
de l'edifici Rubí Desenvolupament.

5. El concurs es desenvoluparà en dues fases, una primera fase, serà eliminatòria i es durà a terme el dia 
29, la fase final serà el dia 30 de juny.

6. El dia 29 de juny, cada participant, individual o per parelles, fins a un màxim de 10 per torn, haurà de 
resoldre deu pistes i donar com a resposta la persona, indret, activitat o edifici emblemàtic de la nostra ciutat 
que s'amaga darrere les pistes. A més, entre les respostes també hi haurà termes relacionats amb les noves 
tecnologies.  Serà  condició  indispensable  haver  resolt  correctament  les  pistes  per  donar  les  respostes 
vàlides. Una vegada emplenada la butlleta, es lliurarà al personal del Comissionat per a la Societat de la 
Informació.

7.El Comissionat per a la Societat de la Informació enviarà un SMS el dia 30 de juny informant les parelles 
classificades que han passat a la final.

8. El dia 30 de juny, les deu millors parelles hauran d'esbrinar els quinze personatges, indrets, activitats, 
edificis emblemàtics i conceptes de les noves tecnologies que s'amaguen darrere les pistes facilitades.

9. El  número de participants  al  concurs  Dscrbx Rubí  x SMS  serà limitat  en funció de les  inscripcions 
rebudes.

10. L'acte serà presidit pel regidor comissionat per a la Societat de la Informació, Martí Pujol i Brustenga.

11. Hi haurà tres premis pels tres primers classificats:
     1r premi: Una memòria externa de 500GB i 100 SMS gratuïts del servei 10SMS gratuïts que ofereix el   

          Comissionat.
     2n premi: Un MP4 i 100 SMS gratuïts del servei 10SMS gratuïts que ofereix el Comissionat.
     3r premi: 150 SMS gratuïts del servei 10SMS gratuïts que ofereix el Comissionat.
 
12. El Comissionat per a la Societat de la Informació es reserva el dret de resoldre qualsevol imprevist que 
surti durant el desenvolupament del concurs Dscrbx Rubí x SMS .

13. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació d'aquestes bases.
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