
 

Bases del concurs ‘Greenhorn Challenge’ de la 
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) 

 
Primera.- Objectius i premis del concurs 

Els objectius del “Greenhorn Challenge”  son: 

- Fomentar la comunitat Campus Nord UPC 
- Donar a conèixer serveis,  espais i alguns elements bàsics per fer ús de la 

biblioteca 
- Fer arribar als estudiants les normes bàsiques del servei de préstec 
- Despertar la curiositat dels estudiants 
- Captar nous seguidors a les xarxes socials 

Entre els usuaris participants se sortejaran sis premis: un abonament d’un mes gratuït 
a les instal·lacions del ‘Diagonal Sports & Fitness Club’, dues dessuadores UPC i tres 
esmorzars al bar del Campus Nord. 

 

Segona.- Període de participació  

Els concurs tindrà lloc entre el divendres 2 de setembre de 2022, a les 9:00 hores, i el 
divendres 14 d’octubre, a les 21.00 hores (hora peninsular). 

 

Tercera.- Participants  

Podran participar en el concurs totes aquelles persones que siguin estudiants de 
primer curs del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya. . Es verificarà 
que el guanyador compleixi els requisits a través de la base de dades amb el nom i 
DNI.  

En el supòsit que el guanyador no compleixi els requisits de participació anteriorment 
indicats, es triarà un guanyador suplent retirant aleatòriament una nova targeta de la 
urna. 

El participant que no hagi acceptat el premi en el termini i amb les modalitats a dalt 
indicades no tindrà dret a cap compensació. 

 

Quarta.- Naturalesa del concurs 

La participació en el concurs és de caràcter gratuït i el simple fet de participar-hi 
implica la plena acceptació de les presents bases en la seva totalitat.  

 



 

Cinquena.- Mecànica del concurs 

Per poder participar al concurs caldrà: 

1- Obtenir la targeta de participació que es repartirà als estudiants de primer curs 
durant les sessions d’acollida i des del taulell d’entrada de la BRGF. 

2- Fer les cinc proves que s’esmenen a continuació i validar-les al taulell de l’entrada 
de la biblioteca. Un cop validades, el personal de la biblioteca hi posarà un segell a 
cada prova completada (no cal que es facin les cinc de cop).  

3- Proves: 

- Instal·lar l’Eduroam al mòbil o ordinador portàtil personal 
- Seguir el compte de la biblioteca a Instagram i/o Twitter 
- Descarregar-se el carnet de la UPC al mòbil 
- Buscar el codi QR ubicat a la Col·lecció de Jazz de la BRGF i escanejar-lo 
- Fer un préstec 

4- Un cop aconseguits els cinc segells s’haurà de dipositar la targeta a la urna de 
l’entrada de la biblioteca, afegint en el revers de la targeta el nom, cognoms, correu 
electrònic i compte d’Instagram o Twitter de la persona participant. 

Els participants podran concursar una sola vegada. 

5- Entre totes les targetes que compleixin els requisits sol·licitats en aquestes bases es 
sortejaran els sis premis: un mes gratuït a les instal·lacions del ‘Diagonal Sports & 
Fitness Club’, dues dessuadores UPC i tres esmorzars al bar de la plaça de Telecos 
del Campus Nord. El premi s’haurà de recollir a la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, i 
l’entrega serà publicada a l’Instagram i Twitter de la BRGF. 

L’adjudicació del premi es farà extraient aleatòriament 6 targetes. La primera targeta 
extreta guanyarà el mes gratuït al ‘Diagonal Sports & Fitness Club’, les dues següents 
guanyaran una dessuadora UPC cadascuna i les tres útimes guanyaran un esmorzar 
al bar de la plaça de Telecos del Campus Nord . 

6- Els premis  es notificaran als guanyadors a través de missatge d’Instagram i correu-
electrònic, el dilluns 17 d’octubre a la tarda. 

Els guanyadors recolliran el premi a la planta 0 de la biblioteca en un període de 7 dies 
naturals després de l’anunci dels guanyadors. 

Si el guanyador o els guanyadors suplents no recollissin el premi en el termini indicat 
el premi quedarà desert. 


