
EL MEU ESTIU AMB ARTROSI. Condicions de participació. 

Al enviar-nos una foto acceptes les següents condicions:  
 
 Ets major de 18 anys. 
 Que les fotos que ens envies compleixen amb el següent:  

o Ets autor de les fotografies que ens envies o disposes dels drets de propietat 
intel·lectual sobre les mateixes, i en cap cas les fotos infringeixen drets de tercers. Per 
tant, mantens indemne a OAFI* de qualsevol reclamació, queixa o demanda formulada 
per tercers en relació amb els possibles drets que puguin derivar-se de les fotografies.  

o Les teves fotos no contenen imatges de menors d’edat.  
o Les teves fotos no lesionen drets de tercers o tenen un contingut abusiu, violent, 

racista, sexista o contravenen els bons costums, vulnera drets fonamentals de les 
persones, infringeixen drets de tercers o de qualsevol disposició legal en vigor.  

 Cedeixes gratuïtament a OAFI* qualsevol tipus de drets que puguin correspondre’t respecte 
a les fotografies, i en especial, tots els drets de propietat intel·lectual de caràcter patrimonial 
i, en particular, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública, divulgació i posada 
a disposició del públic, així com el dret de transformació, incloses les xarxes de 
telecomunicacions i Internet, per a tot el món i fins que aquestes esdevinguin de domini 
públic.  

 OAFI* exclou qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de tota naturalesa que, tot i les 
mesures de seguretat adoptades, puguin deure’s a la utilització indeguda dels serveis i dels 
continguts per part dels usuaris, i, en particular, encara que no de forma exclusiva, pels danys 
i prejudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la suplantació de la personalitat d’un 
tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació.  

 OAFI* es reserva el dret d’excloure la participació de qualsevol participant que no reuneixi 
els requisits descrits a les presents bases i termes de participació.  

 
L’últim dia per a la recepció de les fotos és l’1 de setembre. 
 
*Osteoarthritis Foundation International (OAFI), amb de CIF G-66727504, i amb domicili al carrer 
calle Tuset 19, 3º 2ª, 08006 Barcelona. 
 
  
 


