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2. Llibre solidari1. ¿En què consisteix?
Us convidem a participar en el PRIMER
CONCURS DE RELATS CURTS que es
convoca per celebrar la festivitat del
Dia de Llibre i que té com a fi
col·laborar amb una iniciativa social i
solidària. Tot el que compleixi amb les
presents bases podrà participar en 
aquest
concurs promogut per Iberik Hotels.
Els relats seleccionats seran
publicats en un llibre que serà il·lustrat,
maquetat i produït per a la seva venda.

Els relats seleccionats seran
publicats en un llibre que serà il·lustrat,
maquetat i produït per a la seva venda.
Cada relat anirà acompanyat del nom
o pseudònim de l'autor.

Tot el recaptat amb la venda del llibre
es donarà íntegrament a les
associacions sense ànim de lucre que
presentem a continuació.
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3. Bases concurs relats curts  "Relats amb Ànima"
BASE 1 : OBJECTE
LBK HOTELES S.L (Iberik Hotels)  amb CIF
B16825663 i domicili a Rúa de Lugo, 6,
32900 San Cibrao das Viñas, Ourense, ha
decidit organitzar el concurs de
relats curts amb motiu del dia del Llibre i
que s'anomene "Relats amb Ànima"

Els participants en el concurs accepten
íntegrament aquestes bases des del
moment en què participen en el mateix.
Iberik Hotels es reserva el dret de
modificar les bases quan concorrin
causes suficients mitjançant la seva 
publicació a la web de iberikhoteles.com.

BASE 2 : DURADA, ÀMBIT I PREMI
Des del 14 de març al 10 d'abril, Iberik
Hotels habilitarà un espai a la seva web
des del qual els participants podran
inscriure la seva participació en el concurs i

pujar el seu relat. L'equip d'Iberik Hotels
elegirà 10 relats guanyadors que es 
publicaran en un llibre que es posarà a la
venda als hotels de la cadena per un
preu simbòlic.

La recaptació íntegra de les vendes serà
donada a entitats benèfiques elegides per
Iberik Hotels. La decisió del jurat es farà
públic en el termini de 48 hores posteriors
data de finalització del concurs.
Es contactarà amb els guanyadors 
mitjançant les dades d' inscripció en la fitxa 
de participació.
 
Els autors dels relats elegits, rebran
un exemplar del llibre i un val regal per
una estada en habitació familiar en
règim de mitja pensió en qualsevol
dels hotels de la cadena a gaudir
fins al 31 d'octubre de 2022.

BASE 3:REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
TEMÀTICA: Relacionada amb la temàtica 
de viatges i turisme.

PRESENTACIÓ DEL RELAT: Arxiu de
Word amb una extensió no superior a una
pàgina en lletra Arial mida 11 e interlineat 
senzill.

IDIOMES: Els relats podran presentar-se
en qualsevol llengua oficial espanyola. Els
relats seran publicats en el mateix
l' idioma de la seva presentació.

BASE 4 : PARTICIPANTS
Cada participant podrà presentar
només un únic relat en el concurs.
La participació està oberta a qualsevol
persona que completi el formulari de
participació allotjat a la web de
iberikhoteles.com. La participació dels
menors d' edat, haurà d' estar avalada
pel seu tutor legal i les dades de contacte
degudament emplenats.

BASE 5: PROTECCIÓ DE DADES
INVERSIONS CIM DE VILA, S.L és el
Responsable del tractament de les dades
personals de l' Usuari i l' informa que
aquestes dades es tractaran de 
conformitat amb el que disposa el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril 
(GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li 
facilita la següent informació del 
tractament.
 
FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL 
TRACTAMENT:
Gestió de les dades dels participants en
el concurs infantil de microrelats
"Relats amb Ànima" per ser necessari per al
manteniment de la relació contractual
que suposa. Criteris de conservació de les 
dades: es
conservaran durant no més temps del
necessari per mantenir la fi del tractament 
o existeixin prescripcions legals
dictaminin la seva custòdia i quan ja no 

necessari per a això, se suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per a
garantir l' anonimització de les dades o
la destrucció total d' aquests.

Comunicació de les dades: no es
comunicaran les dades a tercers, llevat de
empreses participades de la cadena
hotelera " IBERIK HOTELS", totes elles
dedicades al sector hoteler, amb la finalitat 
de gestió administrativa interna per
un interès legítim del responsable (art. 6.1.f
GDPR) i tramesa de comunicacions de
productes i serveis per consentiment
exprés de l'interessat (art. 6.1.a GDPR) o
per obligació legal.

Drets que assisteixen a l' Usuari:

- Dret a retirar el consentiment en
qualsevol moment.
- Dret d' accés, rectificació,
portabilitat i supressió de les seves dades, i 
de limitació o oposició al seu tractament
 

- Dret a presentar una reclamació
davant l'Autoritat de control (www.aepd.es)
si considera que el tractament no s' ajusta
normativa vigent.

Dades de contacte per exercir les seves
drets: INVERSIONES CIMA DE VILA, S.L.
CalleNorte (GalerÍas Adan), 4 - 32500 O
CARBALLO (Ourense). E-mail:
protecciondatos@iberikhoteles.com
El fet de participar en aquest concurs
suposa que ha llegit i està conforme amb
clàusules anteriors.

Relats
amb ànima



BASE 1 : OBJECTE
LBK HOTELES S.L (Iberik Hotels)  amb CIF
B16825663 i domicili a Rúa de Lugo, 6,
32900 San Cibrao das Viñas, Ourense, ha
decidit organitzar el concurs de
relats curts amb motiu del dia del Llibre i
que s'anomene "Relats amb Ànima"

Els participants en el concurs accepten
íntegrament aquestes bases des del
moment en què participen en el mateix.
Iberik Hotels es reserva el dret de
modificar les bases quan concorrin
causes suficients mitjançant la seva 
publicació a la web de iberikhoteles.com.

BASE 2 : DURADA, ÀMBIT I PREMI
Des del 14 de març al 10 d'abril, Iberik
Hotels habilitarà un espai a la seva web
des del qual els participants podran
inscriure la seva participació en el concurs i

pujar el seu relat. L'equip d'Iberik Hotels
elegirà 10 relats guanyadors que es 
publicaran en un llibre que es posarà a la
venda als hotels de la cadena per un
preu simbòlic.

La recaptació íntegra de les vendes serà
donada a entitats benèfiques elegides per
Iberik Hotels. La decisió del jurat es farà
públic en el termini de 48 hores posteriors
data de finalització del concurs.
Es contactarà amb els guanyadors 
mitjançant les dades d' inscripció en la fitxa 
de participació.
 
Els autors dels relats elegits, rebran
un exemplar del llibre i un val regal per
una estada en habitació familiar en
règim de mitja pensió en qualsevol
dels hotels de la cadena a gaudir
fins al 31 d'octubre de 2022.

BASE 3:REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
TEMÀTICA: Relacionada amb la temàtica 
de viatges i turisme.

PRESENTACIÓ DEL RELAT: Arxiu de
Word amb una extensió no superior a una
pàgina en lletra Arial mida 11 e interlineat 
senzill.

IDIOMES: Els relats podran presentar-se
en qualsevol llengua oficial espanyola. Els
relats seran publicats en el mateix
l' idioma de la seva presentació.

BASE 4 : PARTICIPANTS
Cada participant podrà presentar
només un únic relat en el concurs.
La participació està oberta a qualsevol
persona que completi el formulari de
participació allotjat a la web de
iberikhoteles.com. La participació dels
menors d' edat, haurà d' estar avalada
pel seu tutor legal i les dades de contacte
degudament emplenats.

BASE 5: PROTECCIÓ DE DADES
INVERSIONS CIM DE VILA, S.L és el
Responsable del tractament de les dades
personals de l' Usuari i l' informa que
aquestes dades es tractaran de 
conformitat amb el que disposa el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril 
(GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li 
facilita la següent informació del 
tractament.
 
FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL 
TRACTAMENT:
Gestió de les dades dels participants en
el concurs infantil de microrelats
"Relats amb Ànima" per ser necessari per al
manteniment de la relació contractual
que suposa. Criteris de conservació de les 
dades: es
conservaran durant no més temps del
necessari per mantenir la fi del tractament 
o existeixin prescripcions legals
dictaminin la seva custòdia i quan ja no 

necessari per a això, se suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per a
garantir l' anonimització de les dades o
la destrucció total d' aquests.

Comunicació de les dades: no es
comunicaran les dades a tercers, llevat de
empreses participades de la cadena
hotelera " IBERIK HOTELS", totes elles
dedicades al sector hoteler, amb la finalitat 
de gestió administrativa interna per
un interès legítim del responsable (art. 6.1.f
GDPR) i tramesa de comunicacions de
productes i serveis per consentiment
exprés de l'interessat (art. 6.1.a GDPR) o
per obligació legal.

Drets que assisteixen a l' Usuari:

- Dret a retirar el consentiment en
qualsevol moment.
- Dret d' accés, rectificació,
portabilitat i supressió de les seves dades, i 
de limitació o oposició al seu tractament
 

- Dret a presentar una reclamació
davant l'Autoritat de control (www.aepd.es)
si considera que el tractament no s' ajusta
normativa vigent.

Dades de contacte per exercir les seves
drets: INVERSIONES CIMA DE VILA, S.L.
CalleNorte (GalerÍas Adan), 4 - 32500 O
CARBALLO (Ourense). E-mail:
protecciondatos@iberikhoteles.com
El fet de participar en aquest concurs
suposa que ha llegit i està conforme amb
clàusules anteriors.

Relats
amb ànima



BASE 1 : OBJECTE
LBK HOTELES S.L (Iberik Hotels)  amb CIF
B16825663 i domicili a Rúa de Lugo, 6,
32900 San Cibrao das Viñas, Ourense, ha
decidit organitzar el concurs de
relats curts amb motiu del dia del Llibre i
que s'anomene "Relats amb Ànima"

Els participants en el concurs accepten
íntegrament aquestes bases des del
moment en què participen en el mateix.
Iberik Hotels es reserva el dret de
modificar les bases quan concorrin
causes suficients mitjançant la seva 
publicació a la web de iberikhoteles.com.

BASE 2 : DURADA, ÀMBIT I PREMI
Des del 14 de març al 10 d'abril, Iberik
Hotels habilitarà un espai a la seva web
des del qual els participants podran
inscriure la seva participació en el concurs i

pujar el seu relat. L'equip d'Iberik Hotels
elegirà 10 relats guanyadors que es 
publicaran en un llibre que es posarà a la
venda als hotels de la cadena per un
preu simbòlic.

La recaptació íntegra de les vendes serà
donada a entitats benèfiques elegides per
Iberik Hotels. La decisió del jurat es farà
públic en el termini de 48 hores posteriors
data de finalització del concurs.
Es contactarà amb els guanyadors 
mitjançant les dades d' inscripció en la fitxa 
de participació.
 
Els autors dels relats elegits, rebran
un exemplar del llibre i un val regal per
una estada en habitació familiar en
règim de mitja pensió en qualsevol
dels hotels de la cadena a gaudir
fins al 31 d'octubre de 2022.

BASE 3:REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
TEMÀTICA: Relacionada amb la temàtica 
de viatges i turisme.

PRESENTACIÓ DEL RELAT: Arxiu de
Word amb una extensió no superior a una
pàgina en lletra Arial mida 11 e interlineat 
senzill.

IDIOMES: Els relats podran presentar-se
en qualsevol llengua oficial espanyola. Els
relats seran publicats en el mateix
l' idioma de la seva presentació.

BASE 4 : PARTICIPANTS
Cada participant podrà presentar
només un únic relat en el concurs.
La participació està oberta a qualsevol
persona que completi el formulari de
participació allotjat a la web de
iberikhoteles.com. La participació dels
menors d' edat, haurà d' estar avalada
pel seu tutor legal i les dades de contacte
degudament emplenats.

BASE 5: PROTECCIÓ DE DADES
INVERSIONS CIM DE VILA, S.L és el
Responsable del tractament de les dades
personals de l' Usuari i l' informa que
aquestes dades es tractaran de 
conformitat amb el que disposa el 
Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril 
(GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li 
facilita la següent informació del 
tractament.
 
FINALITATS I LEGITIMACIÓ DEL 
TRACTAMENT:
Gestió de les dades dels participants en
el concurs infantil de microrelats
"Relats amb Ànima" per ser necessari per al
manteniment de la relació contractual
que suposa. Criteris de conservació de les 
dades: es
conservaran durant no més temps del
necessari per mantenir la fi del tractament 
o existeixin prescripcions legals
dictaminin la seva custòdia i quan ja no 

necessari per a això, se suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per a
garantir l' anonimització de les dades o
la destrucció total d' aquests.

Comunicació de les dades: no es
comunicaran les dades a tercers, llevat de
empreses participades de la cadena
hotelera " IBERIK HOTELS", totes elles
dedicades al sector hoteler, amb la finalitat 
de gestió administrativa interna per
un interès legítim del responsable (art. 6.1.f
GDPR) i tramesa de comunicacions de
productes i serveis per consentiment
exprés de l'interessat (art. 6.1.a GDPR) o
per obligació legal.

Drets que assisteixen a l' Usuari:

- Dret a retirar el consentiment en
qualsevol moment.
- Dret d' accés, rectificació,
portabilitat i supressió de les seves dades, i 
de limitació o oposició al seu tractament
 

- Dret a presentar una reclamació
davant l'Autoritat de control (www.aepd.es)
si considera que el tractament no s' ajusta
normativa vigent.

Dades de contacte per exercir les seves
drets: INVERSIONES CIMA DE VILA, S.L.
CalleNorte (GalerÍas Adan), 4 - 32500 O
CARBALLO (Ourense). E-mail:
protecciondatos@iberikhoteles.com
El fet de participar en aquest concurs
suposa que ha llegit i està conforme amb
clàusules anteriors.

Relats
amb ànima
Relats
amb ànima



11 12 13 14 15 16 17

4 5 6 7 8 9 10

25 26 27 28

1 2 3

18 19 20 21 22 23 2421 22 23 24 25 26 27

7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6

14 15 16 17 18 19 20

DIMARTSDILLUNS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

MarÇ Abril

28 29 30 31
29 30

Relats
amb ànima

4. Calendari

INSCRIPCIONS RELATS
PUBLICACIÓ RELATS
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