
Reglament del concurs «Un altre enfocament 2012»

Article 1: Denominació social
Mountain  Wilderness  France,  a  partir  d'aquí  anomenada  MWF,  associació  segons  la  llei  francesa  1901 
declarada d'utilitat pública, amb seu social a 5 place Bir Hakeim, 38000 Grenoble, organitza un concurs que 
permetrà guanyar premis als qui practiquen activitats de natura a la muntanya.
La participació a aquest joc és gratuïta, no té associada cap obligació de compra o d'associació i implica la 
completa acceptació d'aquest reglament pels participants.

Article 2: Calendari
Els treballs que es presentin en el marc del concurs s'han d'haver fet entre el 16 de setembre de 2011 i el 15  
de setembre de 2012, ambdós inclosos.
Els  treballs  s'enregistraran  al  portal  www.changerdapproche.org  o  es  dirigiran  a 
concours@mountainwilderness.fr com a molt tard el 30 de setembre de 2012.

Article 3: Modificació
MWF es reserva la possibilitat, en tot moment i sense avís previ, de perllongar, suspendre o interrompre el joc  
en cas de  força major.  Si  fos  aquest  el  cas,  es publicaria  la  informació  al  web de l'associació.  La  seva  
responsabilitat no resultaria compromesa per aquest fet.

Article 4: Principi del concurs
MWF proposa als qui practiquen activitats en plena natura a la muntanya que descriguin les sortides fetes 
amb l'ajut  del  transport  públic  (a  partir  d'ara anomenat  TP),  i  premiarà  amb lots  els millors  treballs.  Es 
preveuen diversos premis per activitat i es recompensarà especialment:

 la sortida més bonica a la cadena dels Pirineus,
 la sortida més bonica al massís dels Écrins,
 la sortida més bonica en ruta circular (el mateix punt de partida que d'arribada),
 la sortida més bonica en travessa (punts de partida i d'arribada diferents),
 la  sortida  més  bonica  utilitzant  la  bicicleta  com a  mètode  de  transport  per  accedir  a  l'inici  de 

l'itinerari.

Els treballs es jutjaran segons els tres criteris següents:
1. amb 8 punts: l'accés en TP i la seva utilització intel ligent, les indicacions pràctiques i les motivacions·  

que han portar a utilitzar el TP
2. amb 4 punts: l'aspecte wilderness de la sortida, la relació amb la natura i l'elecció de l'itinerari
3. amb  8  punts:  la  contribució  a  l'economia  local  (subministrament  mitjançant  productors  locals, 

allotjaments en gites, refugis...)

Per a cada treball, la suma dels punts obtinguts per criteri donarà una nota global (sobre 20 punts). Per a  
cada premi, els treballs es classificaran a partir d'aquesta nota global (1r lloc per al treball amb un major 
nombre de punts, darrer lloc per al treball amb menys punts).
Un treball pot ser candidat a diversos premis (ex. sortida als Pirineus, i travessa), però no ho serà per a tots  
els premis (ex. el mateix treball no pot ser una sortida circular i alhora una travessa).

El grau de compromís i el nivell tècnic de la cursa no és un criteri de valoració.

Article 5: Inscripció i modalitats de participació
El joc és obert a qualsevol persona física penalment responsable. Qualsevol participació d'un menor al joc 
implica l'acord previ de les persones amb autoritat parental sobre el menor.
Per concursar els participants poden triar entre:

 enregistrar  la  descripció  de  les  seves  sortides  al  portal  “www.changerdapproche.org”  marcant  la 
casella  “participació  al  concurs  Un  altre  enfocament”. Per  a  més  informació: 
http://www.camptocamp.org/articles/219827/fr/le-portail-changer-d-approche.

 descarregar  una fitxa de participació  al  web de  MWF,  emplenar-la  i  enviar-la  a l'adreça següent: 
concours@mountainwilderness.fr

Les descripcions sòbries o no explícites tindran menys possibilitats de conquerir el jurat.

Exclusions: el jurat no tindrà en compte els casos següents:
 les sortides que utilitzen l'autoestop o els vehicles compartits com a mitjà de transport (l'autoestop es tolera 

com a intercanvi modal, és a dir, quan permet enllaçar dos TP, o un TP i el punt de sortida o el punt d'arribada),
 les sortides que utilitzen l'avió com a mitjà de transport: no es pot triar l'avió com a mitjà de transport, ja que el  

consum energètic que porta associat és incompatible amb el concepte de mobilitat suau.

Article 6: Drets d'autor
Les dades introduïdes al portal www.changerdapproche.org i les descripcions dirigides a MWF (fitxes, fotos o 
pel lícules) són lliures de drets. Podran ser publicades i els autors es comprometen a no demanar-ne els·  
drets.



Article 7: Premis

Els guanyadors s'enduran un premi d'un valor comprès entre 10 i 500 euros. No es podrà demanar cap 
compensació econòmica o equivalent econòmic dels premis.

Article 8: Concessió dels premis
El jurat deliberarà una sola vegada durant el mes d'octubre per jutjar totes les descripcions. Els participants 
seran informats per correu electrònic en cas que guanyin. S'organitzarà una cerimònia d'entrega de premis a 
finals del 2012 o principis del 2013. Igualment s'organitzaran dues cerimònies més a la cadena dels Pirineus i 
al massís dels Écrins (hivern 2012–2013) per recompensar les sortides que utilitzin els TP d'aquests territoris.
Els  premis  es  trobaran  a  disposició  dels  guanyadors  durant  els  dos  mesos  següents  a  l'anunci  dels  
guanyadors. Passat aquest període sense que el guanyador els hagi reclamat, es podrà anul lar l'atribució.·

Article 9: Responsabilitat
Ni MWF ni Camptocamp podran ser considerats responsables:

 d'errades en les descripcions, sigui de l'itinerari, l'accés o les condicions,
 d'accidents que tinguin lloc durant la pràctica de la muntanya (vegeu la informació legal del web 

Camptocamp).

Article 10: Devolucions
Qualsevol  participant  al  concurs  pot  obtenir,  si  ho  demana  a  l'adreça  del  concurs,  la  devolució  de  les 
despeses que ha tingut per conèixer el reglament i participar (segons la base d'una connexió a internet de 5 
minuts amb tarifa reduïda, és a dir 0,25 , presentant un justificant del subministrador d'internet on s'indiqui€  
la  data  i  l'hora  de  la  connexió).  Les  despeses  que  hagin  fet  els  participants  per  anar  a  la  muntanya 
(equipament, transport o altres) no es podran reemborsar.

Com que MWF és una associació declarada d'utilitat pública, podeu deduir a la vostra declaració de renda el 
66 % de les despeses ocasionades per la participació al concurs (transport i allotjament en el marc de la  
realització de les  sortides,  així  com per  assistir  a la  cerimònia  de  lliurament  de  premis).  Trobareu més 
informació al web de l'associació www.mountainwilderness.fr.

Article 11: Informàtica i llibertats
Segons la llei francesa n. 78-17, de 6 de gener de 1978, relativa a la informàtica, als fitxers i a les llibertats, 
el jugador disposa d'un dret d'accés, de rectificació i de radiació de les dades i la informació que l'afecten.

Article 12: Consulta del reglament
El reglament del concurs és disponible directament al web www.mountainwilderness.fr i es pot enviar per 
correu electrònic a qualsevol persona que el demani.

Article 13: Reclamacions
Les eventuals  reclamacions s'han de dirigir  per correu certificat  amb justificant  de recepció a la seu de 
l'associació durant els quinze dies següents a la participació.


