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CONDICIONS RELATIVES A L’OBSEQUI DE CINC (5) RELLOTGES DE LA MARCA  
“MAURICE LACROIX”, PER PART D’AQUESTA COMPANYIA, PATROCINADOR DEL 

FUTBOL CLUB BARCELONA ENTRE ELS CORREDORS I CORREDORES   
DE LA “CURSA BARÇA 2015” 

 
 
PRIMER.- La prestigiosa marca de rellotges “Maurice Lacroix, S.A.” patrocinador oficial del 
Futbol Club Barcelona ha cedit cinc (5) rellotges al Futbol Club Barcelona, per a premiar als 
corredors i corredores de la “Cursa Barça 2015” organitzada pel Futbol Club Barcelona, que es 
durà a terme el dia 6 de setembre de 2015, com a recompensa pel seu esforç, que integrin les 
categories que es descriuen al punt segon següent. 
 
SEGON.- Els 5 rellotges “Maurice Lacroix” s’entregaran als corredors i corredores sota els 
següents criteris: 
 

CATEGORIA 
GUANYADORS 

PER CATEGORIA 
PREMI 

1. Guanyador absolut masculí segons ordre 
d’arribada a meta. 

1 1 rellotge (model masculí) 

2. Guanyadora absoluta femenina segons 
ordre d’arribada a meta. 

1 1 rellotge (model femení) 

3. 1r. soci del FCB  home segons 
classificació en del temps real 

1 1 rellotge (model masculí) 

4. 1a. sòcia del FCB dona segons 
classificació en del temps real. 

1 1 rellotge (model femení) 

5. Corredor/a que arribi en el lloc 1899 en 
commemoració a l’any de fundació del 
Futbol Club Barcelona segons la 
classificació del temps real. 

1 

1 rellotge (model únic, 
independentment del sexe de la 
persona que en resulti guanyadora, 
no sent bescanviable en cap cas, tal i 
com s’estableix al punt sisè) 

 
TERCER.- El lliurament dels rellotges als participants es realitzarà en el mateix acte d’entrega 
dels premis generals de la Cursa, especificant que aquests obsequis són addicionals i 
complementaris als de la cursa, sent una deferència única i exclusivament de “Maurice Lacroix, 
S.A.”, i per tant l’única responsable a tots els efectes dels mateixos, exonerant de qualsevol 
tipus de responsabilitat al Futbol Club Barcelona envers aquests. 
 
QUART.- L’element necessari per determinar quins són els corredors/es mereixedors/es de ser 
obsequiats amb els rellotges citats anteriorment, serà la classificació dels participants a la 
“Cursa Barça” confeccionada per “ChampionChip”, cronometrador oficial de la “Cursa Barça”, 
segons l’exposat al punt segon anterior, obtinguda immediatament a l’arribada a meta sense 
que es tinguin en compte les eventuals variacions de la classificació per reclamacions 
posteriors. 
 
CINQUÈ.- A cada guanyador segons l’exposat al punt segon anterior, se’ls lliurarà un (1) únic 
rellotge. En el cas que alguna persona reuneixi diversos requisits a l’hora d’arribar a la meta 
dels referits al punt segon anterior (p.e. que sigui la primera dona en arribar i a més tingui la 
condició de sòcia del Futbol Club Barcelona), únicament es tindrà en compte un (1) d’aquests 
requisits, i per tant, únicament tindrà dret a rebre un únic premi. Així doncs, en cap cas, es 
podran entregar dos (2) rellotges al mateix corredor o corredora, encara que coincideixin en 
aquest/a més d’una circumstància que el facin mereixedor del rellotge. Si es donés aquest 
supòsit s’entregarà el rellotge al següent corredor/a mereixedor/a del mateix (p.e.si el 
guanyador absolut es soci, s’entregarà un rellotge al guanyador absolut, i un altre al segon 
soci).  
 
SISÈ.- El premi és personal i intransferible i en cap cas es pot bescanviar per un altre o pel seu 
valor en metàl·lic. En cas de ser detectada la venda o explotació econòmica del citat premi, 
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aquest serà immediata i automàticament cancel·lat, anul·lant el seu contingut, sense que 
l’agraciat inicialment amb el mateix, tingui dret a cap tipus de compensació. 
 
SETÈ.- “Maurice Lacroix”, S.A., amb seu a Rüschlistrasse 6, 2502, Biel/Bienne, Suïssa, és la 
única responsable del premi a tots els efectes, per tant, el Futbol Club Barcelona no es 
responsabilitza: (i) del premi, un cop aquest hagi estat adjudicat, (ii) de la qualitat, (iii) ni dels 
serveis que al seu cas puguin constituir part del premi, com per exemple garantia i reparació, 
quins detalls consten a l’annex que acompanya al document d’acceptació del premi, tal i com 
s’indica al punt vuitè següent.  
 
VUITÈ.- L’acceptació, i també en el seu cas la renuncia, del premi comporta la signatura d’un 
document (acompanyat d’un document del servei tècnic de la companyia “Maurice Lacroix” a 
Espanya), en el que els premiats manifestaran l’acceptació expressa del mateix i la seva 
recepció amb conformitat, declarant no tenir res que reclamar ni exigir ni a “Maurice Lacroix, 
S.A.” ni al Futbol Club Barcelona envers aquest.  
 
NOVÈ.- L’acceptació del premi per part dels corredors/es que obtinguin la condició d’agraciats 
amb els mateixos, comporta la cessió voluntària i sense reserves dels drets d’imatge de les 
fotografies i/o enregistrament audiovisual que, en el seu cas puguin fer-se, en el moment del 
lliurament, pel seu ús publicitari i promocional, així com la participació a la/les possibles 
entrevistes i/o reportatges que se’ls hi puguin realitzar. Així com 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 a la cursa, o altres, en qualsevol dels actius de comunicació 
del Futbol Club Barcelona, 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 presa de dites imatges 
fotogràfiques o vídeos i la cessió dels seus drets d’explotació. Segons l’anterior, els suports, 
actius publicitaris i promocionals (actuals i futurs), en els que pugui aparèixer la imatge dels 
socis guanyadors (ja sigui de forma individual o conjunta), és i serà propietat del Futbol Club 
Barcelona.    
 
DESÈ.- La decisió adoptada pel Futbol Club Barcelona sobre les classificacions que atorguin el 
dret al rellotge seran inapel·lables. 
 
ONZÈ.- Aquestes normes reguladores d l’obsequi d’un rellotge de la marca “Maurice Lacroix” 
passaran a formar part com annex inseparable del Reglament General de la Cursa Barça 2015. 
 
 
 
Barcelona, 16 de juliol de 2015. 
 
 
 
 
 
Futbol Club Barcelona 
Organitzador de la “Cursa Barça-2015”  
  


