
 

 

 

Bases dels concursos Nadal T&T Kids&Us Poblenou 
 
Kids&Us Poblenou, divendres 18 de desembre de 2020. 
 
Nou Idiomes S.L (Kids&Us Poblenou), amb NIF B65145302 i domicili al C/ Almogàvers, 
219, 08018 Barcelona, realitzarà una promoció anomenada "Concurs Nadal T&T 2020" 
(des d’ara, la Promoció), la qual es regirà d'acord amb les presents bases (des d’ara, les 
Bases).  
 
La Promoció:  
- Es desenvolupa, principalment, al mur del compte de Kids&Us Poblenou a la pàgina 
web www.kidsanduspoblenou.com/christmas-wonderland.  
.  
- Bases del sorteig concurs Nadal T&T 2020:  
 
1. ÀMBIT TEMPORAL DE LA PROMOCIÓ: La Promoció tindrà vigència des de les 00.00 hores 
(GMT+1) del dia 18 de desembre de 2020 fins les 00.00 hores (GMT+1) del dia 7 de gener de 
2021. Si per causes de força major o alienes al control de Nou Idiomes S.L. fos necessari 
aplaçar o modificar la durada, anul·lar o repetir la promoció, es notificaria a la pàgina web 
www.kidsanduspoblenou.com/christmas-wonderland.  
 
2. ACCEPTACIÓ DE LES BASES: El sol fet de participar en aquesta Promoció implica 
l’acceptació íntegra de les presents bases i del criteri de Nou Idiomes S.L. quant a la 
resolució de qualsevol qüestió derivada de la Promoció. Aquestes bases es trobaran a a la 
pàgina web www.kidsanduspoblenou.com/christmas-wonderland, i estaran a disposició de 
qualsevol persona que les consulti.  
 
3. ÚS DE TIK TOK COM A PLATAFORMA: Mitjançant l’acceptació de les presents Bases, 
els participants desvinculen Instagram de qualsevol reclamació que poguessin plantejar 
durant el desenvolupament de la Promoció, i accepten que Tik Tok és únicament una 
plataforma totalment independent de la Promoció. Tik Tok no patrocina, ni avala, ni 
administra de cap manera la Promoció, ni està associat a ella. La informació que els 
participants proporcionen, ho fan a Nous Idiomes S.L. i no a Tik Tok. La informació 
proporcionada només s’utilitzarà per als supòsits explicats en aquestes Bases. 
 
4. MECANISME DE PARTICIPACIÓ: Kids&Us Poblenou penjarà la informació del concurs 
a la pàgina web www.kidsanduspoblenou.com/christmas-wonderland.. Per tal de 
participar, els interessats hauran de veure el vídeo penjat a la pàgina web 
www.kidsanduspoblenou.com/christmas-wonderland relacionat amb el concurs de Tik Tok. 
Els participants hauran de gravar-se fent servir l’aplicació Tik Tok i reproduir el contingut 
del vídeo. El vídeo resultant s’enviarà a l’adreça de correu electrònic 
kidschallenge.poblenou@kidsandus.es. Únicament es tindran en compte les 



 

 

participacions realitzades dins el període estimat a l’apartat 1 d’aquestes bases. Nou 
Idiomes S.L. es reserva el dret de no aplicar l’oferta a qualsevol que tracti o arribi a 
alterar o inutilitzar el bon funcionament reglamentari de la Promoció.  
 
5. PREMI: El d’aquest concurs serà uns cascos, una motxilla i material escolar. El premi 
serà entregat al centre Kids&Us Poblenou i les persones premiades acceptaran la publicació 
a Instagram del seu nom i de les seves inicials per notificar l’entrega del premi a la resta de 
participants. 
 
6. GUANYADOR: El proper dia 8 de gener de 2021 es farà un sorteig amb els noms dels 
participants que hagin seguit correctament els passos. El nom de la persona guanyadora 
s’obtindrà a través de la pàgina web Fluky. 
 
7. El nom i les inicials del cognom de la persona guanyadora es publicarà al compte 
d’Instagram de Kids&Us Poblenou el proper dia 8 de gener de 2021.  
 


