Bases de la Cursa ORNITHO SWAROVSKI OPTIK
1. Els participants han de fer llistes completes d'Ornitho, de 30 minuts de durada
com a mínim en qualsevol punt de Catalunya entre els dies 1 i 27 de setembre.
2. Poden fer tantes llistes completes com ho desitgin i seran elegibles pel premi
una per dia; per tant, un concursant pot tenir un màxim de 27 opcions al premi
si fa una llista completa cada dia (vegeu en APÈNDIX alguns exemples de
possibles situacions).
3. Les llistes hauran d'haver estat entrades a www.ornitho.cat abans de les 12h
del diumenge 28 de setembre. S'hauran pogut introduir des de qualsevol
ubicació durant tot el mes de setembre o des de els ordinadors disponibles per
fer-ho en del Delta Birding Festival (DBF) mateix.
4. S'accepten llistes de qualsevol hàbitat on pugui haver-hi ocells, incloent-hi
zones urbanes, jardins, polígons industrials o altres indrets humanitzats.
5. No s'accepten llistes on no s'hagi detectat cap espècie.
6. Pel fet d'inscriure's el concursant accepta i dóna fe que:
a. totes les espècies entrades a les llistes completes han estat detectades
(observades o escoltades) en el decurs de la realització de la llista
b. no ha introduït cap espècie que hagi suposat que estaria en la zona
mostrejada però que no ha observat en aquella sessió
c. el temps efectiu de realització de la llista ha estat realment d'un mínim
30 minuts d'observació d'ocells de forma contínua a la zona de mostreig
7. Els administradors d'Ornitho poden considerar no elegible alguna llista si s'han
detectat les irregularitats descrites en el punt anterior o altres que suggereixin
males pràctiques o incompliment d'aquestes Bases.
8. Per optar al premi de SWAROVSKI OPTIK els participants han de registrar-se
presencialment a l'stand d'Oryx al DBF, indicant el seu usuari d'Ornitho i les
seves dades de contacte per fer-li la notificació del premi en cas que l'obtingui.
En compliment de la Llei de Protecció de Dades, tindrà l'opció de permetre o
denegar que la seva informació de contacte s'incorpori a la base de dades de
SWAROVSKI OPTIK per rebre informació de productes, descomptes i ofertes.
9. El sorteig es farà amb una aplicació que triarà aleatòriament 1 usuari que hagi
fet llistes completes d'Ornitho, complint les següents condicions:
a) Usuari registrat pel concurs a l'stand d'Oryx al DBF
b) Una llista per usuari i dia entre les realitzades entre el 1 i 27 de
setembre en qualsevol punt de Catalunya
c) Llistes de 30 minuts de durada mínima
d) Llistes entrades al sistema abans de les 12h del diumenge 28 de
setembre
10. El premi consisteix en un telescopi SWAROVSKI OPTIK ATX o STX amb mòdul
objectiu de 95mm i un trípode SWAROVSKI OPTIK Travel, fabricat en carboni

que conjuntament tenen un preu de venda aproximat de 4.500€. Els telescopis
de la sèrie X de SWAROVSKI OPTIK, són uns dels mes avançats del món gràcies
al seu disseny modular, totalment diferenciat del mercat però sobretot gràcies
ala seva capacitat òptica deguda a l’ús de la tecnologia SWAROVISION de
SWAROVKI OPTIK.
11. El sorteig es realitzarà a les 14h del diumenge 28 i l'entrega del premi es farà
allí mateix si el concursant està present. Si no és així SWAROVSKI OPTIK es
posarà en contacte amb ell segons les dades de contacte que hagi donat en el
moment de la inscripció.
APÈNDIX
Exemples d'opcions al premi
Un concursant ha fet 4 llistes completes en 4 dies diferents: té 4 opcions a premi.
Un concursant ha fet 200 llistes en els 27 dies de concurs: té el màxim de 27 opcions.
Un concursant ha fet 10 llistes distribuïdes en 8 dies diferents: té 8 opcions a premi.
Un concursant ha fet 20 llistes en dies diferents però no s'ha registrat presencialment
al DBF: té 0 (zero) opcions a premi

