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BASES DE LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS WEEKEND CHALLENGE A ESTUDIANTS DE GRAU I 
MÀSTER DE TECNOCAMPUS EN EL CURS ACADÈMIC 2018/19 

 
El Weekend Challenge és un programa d’emprenedoria intensiu, de dos dies de durada, per als 
estudiants de grau i màster de totes les escoles universitàries del Tecnocampus. Els estudiants 
formen equips amb un màxim de 5 integrants, i desenvolupen un projecte emprenedor durant 
els dies del programa.  
 
Es convoquen els Premis Weekend Challenge adreçats a estudiants de grau i màster de 
Tecnocampus en el curs 2018/19 participants en aquesta nova edició del Weekend Challenge, 
que se celebra els dies 17 i 18 de novembre de 2018 al Tecnocampus.  

 
1. BENEFICIARIS 
La convocatòria s’adreça a tots els estudiants del Tecnocampus matriculats en el curs 2018-2019 
i que participin durant tot l’esdeveniment al Weekend Challenge 2018, complint amb els 
requisits del punt 2. 
 
2. REQUISITS  
Per poder beneficiar-se del premi, els/les candidats/es hauran de garantir el compliment dels 
requisits següents: 

 Estar matriculat del curs 2018-2019 d’un grau o màster al Tecnocampus. 
 Ser membre de l’equip guanyador del Weekend Challenge 2018.  

3. CRITERIS D'AVALUACIÓ  
Els criteris per avaluar el projecte guanyador del Weekend Challenge són: 
 

 Equip (Compromís, valors, entusiasme, coneixements tècnics) (màx. 5 punts) 

 Oportunitat: Proposta de Valor/ problema que soluciona /Escalabilitat (màx. 5 punts) 

 Innovació: Impacte Social,medi ambiental, qualitat de vida, cultural / 
Producte/Servei/Tecnològica, etc. (màx. 5 punts) 

 Model de Negoci (màx. 5 punts) 

 Habilitats de comunicació (màx. 5 punts) 

 Altres aspectes que es considerin rellevants (màx. 5 punts) 
 
4. COMISSIÓ DE VALORACIÓ 
La comissió de valoració serà el mateix jurat del Weekend Challenge 2018, integrat per: 

- Antonia González, cap d’emprenedoria del Tecnocampus 
- Jaume Teodoro, responsable d’emprenedoria i innovació de l’Escola Superior 

Politècnica del Tecnocampus 
- Màrian Buil, responsable d’emprenedoria i innovació de l’Escola Superior de Ciències 

Social i de l’Empresa 
- Yolanda Fernández, responsable de creixement empresarial 
- Sonia Mestre, CEO de l’empresa Bitxos 
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5. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL PREMI 
Els estudiants integrants de l’equip que obtingui més alta puntuació del Weekend Challenge 
2018 seran els adjudicataris del premi, consistent en una tauleta per participant. 
 
6. DOTACIÓ DELS PREMIS 
El premi està dotat amb una tauleta Samsung per a cada membre de l’equip guanyador, fins al 
nombre màxim de 5. 
 
7. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 
Acceptar totes les condicions del programa especificades en aquest document. L’estudiant 
haurà  de participar tots dos dies al Weekend Challenge 2018 i s’haurà  d’integrar de manera 
activa a totes les activitats del programa. 
  
8. CONFIDENCIALITAT I DRETS SOBRE LES PROPOSTES PRESENTADES 
Les idees sorgides en el Weekend Challenge 2018 seran part d'un ambient de co-creació. 
 
Els participants reconeixen i accepten que qualsevol idea o projecte relacionada amb el repte 
no és confidencial i es podrà compartir sense restriccions. 
 
Qualsevol millora (oberta o comercial) realitzada per terceres persones que es pugui introduir a 
les propostes desenvolupades en el marc del Weekend Challenge 2018 haurà de reconèixer 
l'origen del projecte.  
 
Els organitzadors i participants podran usar, incorporar o revelar, ara o en el futur, de qualsevol 
manera la informació compartida i els participants accepten i renuncien a qualsevol reclamació 
que pugui tenir contra els organitzadors o qualsevol altra persona que hagi assistit al Weekend 
Challenge 2018. 
 
9. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
Les dades de caràcter personal dels participants (inclosa la seva fotografia) seran recollides i 
tractades amb la fi explícita, legítima i determinada d’aquest esdeveniment. TecnoCampus, pot 
difondre les dades personals (inclòs internet), per a la notificació de la participació de 
participants/beneficiaris/es i/o guanyadors/es. TecnoCampus, és l'únic destinatari i adopta les 
mesures de seguretat necessàries, d’acord amb la normativa aplicable i el Reglament de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal i Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu.  

El/La participant autoritza la cessió de dades al jurat i institucions que col·laboren per la finalitat 
per la que son recollides, sempre i quan totes les parts preservin la seva intimitat. 

El termini de conservació de les dades lliurades, és el preceptiu per Llei. No hi ha transferència 
internacional. No hi ha decisions automatitzades. 

El/La participants té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent. 
Podrà exercir el seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i 
oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, dirigint-se al Delegat de Protecció de 
dades del TecnoCampus (Edifici Universitari), Av. Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana), 08302 – 
Mataró (Barcelona), rgpd@tecnocampus.cat  http://www.tecnocampus.cat/ca/politica-
privacitat. Tel. 93.169.65.01. 

10. DIFUSIÓ D’IMATGES 
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Donat que el dret a la pròpia imatge és un dret reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i 
regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig; el/la participants dóna el seu consentiment a 
TecnoCampus i institucions que col·laboren per tal que les imatges (tant videogràfiques com 
fotogràfiques i veu), corresponents a aquest premi puguin ser difoses amb finalitats divulgatives 
per qualsevol mitjà de comunicació (inclòs Internet). 
 
11. ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES  
La participació als Premis Weekend Challenge 2018 suposa l’acceptació d’aquestes bases i la 
conformitat amb les decisions del jurat.  
 
L’organització es reserva el dret a modificar les bases en qualsevol moment si existeix una causa 
justificada, declarar desert el premi així com suspendre l’esdeveniment, si fos el cas.  
 
Si s’escauen, aquestes modificacions seran comunicades a través del web de l’esdeveniment. 
 
Qualsevol participant que no compleixi els requeriments esmentats en aquest document, o 
interfereixi en el bon funcionament del Weekend Challenge, podrà ser desqualificat i deixat fora 
del concurs. 
 
 
 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ PODEN DIRIGIR-SE A: 

 
Antonia Gonzalez, responsable d’emprenedoria del Tecnocampus, 

agonzalez@tecnocampus.cat 
Judith López, tècnica d’emprenedoria universitària,  

jlopezc@tecnocampus.cat 
 

TecnoCampus Mataró-Maresme (Edifici universitari) 
Avinguda Ernest Lluch, 32 (Porta Laietana) 08302 Mataró (Barcelona) 

 
 
 

Mataró, novembre 2018 
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