III EDICIÓ PREMIS WELLNESS EXPERIENCE
PISCINA & WELLNESS BARCELONA 2021

1.- ORGANITZAT PER:
FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb domicili a Av. Reina Maria Cristina, s/n,
08004 Barcelona, realitza aquesta promoció amb el títol "III EDICIÓ DELS PREMIS
WELLNESS EXPERIENCE 2021", que es desenvolupen de conformitat amb aquestes
bases.

2.- INTRODUCCIÓ
El Wellness Experience que se celebra dins el Saló Piscina & Wellness Barcelona,
organitzat per FIRA BARCELONA, convoca en la seva propera edició (29 de novembre
-2 de desembre de 2021) els tercers premis Wellness Experience en les categories
següents:
•
•
•

Millor Spa
Millor Balneari
Millor Centre de Talassoteràpia

L'àmbit geogràfic del Premi Wellness Experience és extensiu a Espanya, Portugal i
Andorra.
Aquests premis tenen com a objectiu fer un merescut reconeixement al sector de la salut
i del benestar mitjançant l'aigua, que en els últims anys ha experimentat un
desenvolupament espectacular i que, tot i la crisi, ha sabut posicionar-se amb seguretat
dins d'un mercat que cada dia demana més aquest tipus de producte i que s'està erigint
com un dels sectors del turisme amb major índex de creixement i amb millors
perspectives de futur.
Poden optar als premis al millor Spa, al millor Balneari o al millor Centre de
Talassoteràpia els establiments d'Espanya, de Portugal i d’Andorra que compleixin els
requisits que s'enumeren a continuació.

3.- REQUISITS
➢ Spa: poden optar a aquesta categoria tots els establiments que comptin amb una
piscina activa, una sauna i un circuit de contrastos i/o que disposin de cabines
suficients per a l'aplicació de tres tècniques d'aigua: banys, aplicacions a pressió i
tècniques complementàries, ja siguin spa destí, urbans, d'hotel, de fitness o
terapèutics.
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Es valorarà:
•

Tenir recepció pròpia.

•

Comptar amb un qüestionari d'avaluació prèvia de la condició física del client.

•

Disposar de personal tècnic qualificat.

•

Oferir tècniques d'aigua i tècniques
embolcallaments, mecanoteràpia, etc.).

•

Tenir tècniques d'aigua col·lectives (piscines actives, estufes, circuit de
contrastos, etc.) i individuals en cabina.

•

Disposar, per a les tècniques d'aigua col·lectives, dels elements suficients per a
l'aplicació de tres tipus de tècniques: piscina, estufa i element de contrast.

•

Per a l'aplicació de tècniques d'aigua individuals en cabina, hauran de disposar
de: banys, aplicacions a pressió i tècniques complementàries.

•

Disposar, a les piscines, d'ús col·lectiu de la informació necessària per dur a
terme el circuit termal de la manera més adequada i oferir la possibilitat d'adaptar
aquesta informació de manera personalitzada a les necessitats del client.

complementàries

(massatges,

➢ Balnearis: establiments que disposin d'aigües mineromedicinals declarades d'utilitat
pública per a l'aplicació de tractaments i de tècniques d'hidroteràpia, i on s'hi facin
supervisions mèdiques.
Es valorarà:
•

La disponibilitat de personal tècnic qualificat.

•

L'existència de programes terapèutics, preventius i de salut i benestar.

•

Disposar de tècniques hidrotermals i amb tècniques complementàries
(massatges, embolcallaments, mecanoteràpia, etc.).

•

L'aplicació de les tècniques hidrotermals de manera col·lectiva (circuit termal) i de
manera individual en cabines.

•

Per a l'aplicació de les tècniques hidrotermals col·lectives, hauran de comptar
amb els elements suficients per a l'aplicació d'aquests tres tipus de tècniques:
piscina, estufa i element de contrast.

•

Per a l'aplicació de tècniques hidrotermals individuals, hauran de comptar amb
les cabines suficients per a l'aplicació de les tècniques de banys, aplicacions a
pressió i tècniques complementàries.

•

Disposar de zona de relaxació.
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•

Oferir informació sobre els beneficis de l'aigua mineromedicinal i sobre la
balneoteràpia en general.

➢ Centres de Talassoteràpia: és imprescindible la utilització de l'aigua de mar en els
diferents programes i en les diferents tècniques d'hidroteràpia.
Es valorarà:
•

Distància del mar.

•

Sistema de captació de l'aigua.

•

Disposar de supervisió mèdica.

•

La disponibilitat de personal tècnic qualificat.

•

Disposar de programes preventius de salut i benestar.

•

La utilització de llots, algues, sals i altres derivats marins.

•

L'aplicació de tècniques d'aigua marina i de tècniques complementàries
(massatges, embolcallaments, mecanoteràpia, etc.).

•

L'aplicació de les tècniques col·lectives amb aigua marina (circuit termal) i de
manera individual en cabines.

•

Comptar, per a l'aplicació de les tècniques col·lectives d'aigua marina amb
piscina, amb estufa i amb element de contrast.

•

Per a l'aplicació de tècniques d'aigua marina individuals, disposar de tres
tècniques: banys, aplicacions a pressió i tècniques complementàries.

•

Disposar de zona de relaxació.

•

Oferir informació sobre els beneficis de l'aigua de mar i sobre la talassoteràpia en
general.

A més, a l'hora d'avaluar cada establiment es tindran també en compte tots els aspectes
que influeixin directament en la percepció de l'usuari, que afectin els sentits del
consumidor i la qualitat de l'experiència.
És imprescindible que hi hagi una aposta ferma pel benestar, en el sentit més ampli de
la paraula.
Es tindrà en compte, com a valor afegit, el caràcter terapèutic de l'establiment.
Es valoraran positivament:
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o
o
o
o
o
o
o

Els segells i les certificacions de qualitat.
L'arquitectura i l'entorn.
Les tècniques i els programes singulars i exclusius.
Les estratègies de comunicació i de màrqueting.
L'aposta per la innovació tant en instal·lacions com en programes, tractaments i
model de gestió.
La qualitat de l'acollida al centre i els protocols propis de la relació personal-client.
La bona relació qualitat-preu.

Es reconeixerà igualment l'aposta per la sostenibilitat, la utilització eficient dels recursos
(aigua, energia i matèries primeres) i el respecte al medi ambient des de tots els àmbits
concurrents, així com la publicitat no sexista i el desenvolupament d'alguna activitat de
responsabilitat social corporativa. També es tindran en compte aspectes com ara la
connectivitat, la digitalització i projectes basats en innovació tecnològica d'alt impacte.
Poden presentar-se a qualsevol categoria els establiments i els professionals, amb
capacitat jurídica, que, a més d'ajustar-se a les previsions contingudes en aquestes
bases, compleixin i estiguin al corrent en tot moment de les obligacions que com a
empresa els pertoquen en matèria fiscal i laboral, i que compleixin amb les previsions
de qualsevol normativa que els sigui aplicable, sent estrictament responsables amb
caràcter exclusiu, i amb total indemnitat de FIRA BARCELONA, del compliment
d'aquestes obligacions.
Els participants que no s'ajustin a tot allò que s'especifica en aquestes bases seran
automàticament descartats pel Jurat.

4.- INSCRIPCIÓ I DOCUMENTACIÓ
Per optar a qualsevol de les categories dels Premis Wellness Experience, cal enviar
degudament emplenada la documentació requerida per l'organització dels premis
mitjançant la plataforma dissenyada per a la inscripció i la recollida de documentació.
o

Per optar a qualsevol de les categories dels Premis Wellness Experience, el
participant s’ha de registrar el participant haurà de registrar-se en el següent link:
https://forms.barter.es/piscina2021/index.php?ididioma=1 , a la plataforma
específica, on hi trobarà els formularis per emplenar i mitjançant aquesta haurà
d'enviar la documentació sol·licitada. La documentació serà presentada per la
persona física o jurídica facultada per representar l'establiment, que garantirà i
es farà responsable de la veracitat de la informació proporcionada i del
compliment de la legislació vigent.
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o

La participació és gratuïta i és necessari el registre a la plataforma per poder
enviar la documentació següent:
a. Registre mitjançant el formulari d'inscripció que trobarà juntament amb les bases
al web de Piscina & Wellness Barcelona. S'atorgarà un usuari i una contrasenya
a cada participant per poder entrar a la seva candidatura en tot moment i poderla actualitzar.
b. Fitxa tècnica, degudament emplenada, que trobarà dins de la plataforma. Podrà
accedir a la plataforma i actualitzar la seva fitxa tècnica tantes vegades com
necessiti, fent clic al botó de desar. Un cop emplenada i revisada, faci clic al botó
d'enviar per fer-la arribar al Jurat. Recordi anar fent clic al botó DESAR per anar
actualitzant i emplenat la seva informació fins a la data indicada. Un cop hagi fet
clic al botó d'ENVIAR, ja no es podrà actualitzar i haurà de començar de nou.
Podrà enviar, mitjançant la plataforma, tota la informació tècnica i gràfica
(catàlegs, certificats, premis, reconeixements, plànols, fotos, etc.) que puguin
ajudar a la valoració en cada categoria de premi.
c. Per a qualsevol consulta tècnica, escrigui un missatge de correu electrònic a la
secretaria tècnica a l’adreça següent: congresos@firabarcelona.com
o

Per a qualsevol dubte de continguts, podeu posar-vos en contacte amb la
coordinadora dels premis Wellness Experience: TP Consultors. Adreça
electrònica: premios.wse@tpconsultores.es.

o

La data límit d’inscripció i de recepció de la informació (fitxa tècnica i informació
tècnica i gràfica complementària) serà fins a les 14:00 hores del divendres 12
de novembre de 2021

o

No podran optar al premi cap dels establiments premiats en edicions anteriors.

o

La informació subministrada en el marc del concurs en relació amb els
establiments seleccionats i guardonats, incloent-hi els suports documentals
facilitats pels participants, es podrà publicar per part de l'organització a efectes
informatius i divulgatius. No es faran públiques les propostes presentades que
no hagin estat seleccionades com a finalistes.
A aquests efectes, totes les propostes presentades al concurs cediran els seus
drets d'imatge, amb la finalitat que FIRA BARCELONA pugui exposar-les amb
finalitats informatives i divulgatives en el suport que aquesta última cregui
convenient. Els propietaris sempre seran citats al peu de l'obra. Els participants
hauran de presentar propostes que no infringeixin en cap cas drets de tercers.
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En cas que es produeixi qualsevol reclamació en aquest sentit, FIRA
BARCELONA quedarà exonerada de qualsevol responsabilitat derivada
d'aquestes reclamacions. Així mateix, els participants es responsabilitzaran de
les reclamacions que puguin presentar les entitats de drets de la propietat
intel·lectual, a les quals poden estar adscrits.

5.- COMITÈ DE SELECCIÓ
El Jurat estarà format per professionals de reconeguda trajectòria. La composició
del Jurat es donarà a conèixer a l'acte de lliurament en què es faran públics els
premiats.
o

Si ho considera oportú, el Jurat podrà sol·licitar informació addicional als
participants.

o

El Jurat atorgarà els premis Wellness Experience 2021 als participants que
compleixin millor els diferents aspectes valorats d'acord amb aquestes bases.

o

El Jurat, prèviament, farà una selecció d'entre totes les sol·licituds presentades
i, a més dels premis, si ho estima oportú, podrà concedir mencions als finalistes.

o

Els premis consistiran en un diploma acreditatiu, juntament amb un guardó, que
es lliuraran a la persona física representant de l'establiment guanyador.

o

El Jurat decidirà sobre l'admissió de les propostes presentades a concurs i
decidirà, també, quines són premiades, i si escau, podrà declarar el concurs
desert.

o

Correspon exclusivament al Jurat resoldre qualsevol incidència que pugui sorgir
en relació amb l'adjudicació del Premi. Les decisions del jurat són inapel·lables.

6. ENTREGA DE PREMIS
o

La lectura del veredicte i el lliurament dels guardons es duran a terme en un acte
públic durant el sopar de Gala dels Premis que tindrà lloc el 29 de novembre en
el marc del Saló Piscina & Wellness Barcelona 2021 (pendent confirmar espai).
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o

Tant els guanyadors com els que hagin estat objecte de menció i els finalistes
podran fer constar a la documentació tècnica i promocional la distinció
aconseguida.

7. POLÍTICA DE PRIVACITAT I INFORMACIÓ SOBRE LA
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
Responsable del tractament: FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA, amb CIF Q‐
0873006‐A, i amb domicili a l'av. Reina Maria Cristina, s/n, 08004 Barcelona i les seves
empreses participades Alimentaria Exhibitions, S. L. U. i Fira Barcelona International
Exhibitions and Services, S. L.
Finalitat: Tractar les dades en relació amb la participació en els Premis Piscina &
Wellness Barcelona 2021 i enviar-li informació promocional i/o publicitària del Saló i de
les activitats que s’hi duguin a terme, inclosos els mitjans electrònics. En sentit contrari,
la finalitat del tractament també serà el manteniment de llistes de no enviament de
comercials en cas que s'hagi comunicat que no es vol rebre informació
promocional/publicitària per via electrònica. Finalment, també en el cas de manteniment
de llistes de supressió/cancel·lació de dades en cas que hagi exercit el seu dret a la
cancel·lació de les seves dades. Les seves dades es mantindran bloquejades i amb
accés restringit durant el termini legal mínim establert.
Legitimació: Consentiment atorgat per l'interessat.
Destinataris: No hi ha cessió de les seves dades a tercers.
Drets: té dret a accedir, a rectificar i a suprimir les seves dades personals, així com els
drets de portabilitat i de limitació del tractament que es detallen a la informació
addicional.
Informació addicional: pot consultar la informació addicional i detallada sobre
protecció de dades a la nostra pàgina web www.firabarcelona.com, a l'apartat "Política
de privacitat".
LSSI: D'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la
informació i de comerç electrònic, pot autoritzar l'enviament, per qualsevol mitjà,
d'informació relacionada amb els nostres salons que sigui del seu interès.
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8. ACCEPTACIÓ D'AQUESTES BASES
La participació en qualsevol de les categories dels Premis Wellness Experience 2021
comporta la plena acceptació d'aquestes bases. El jurat està capacitat per resoldre
qualsevol eventualitat no prevista.

9. MODIFICACIÓ DE LES BASES
FIRA DE BARCELONA es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment, qualsevol
modificació, supressió i/o addició a les presents bases.

10. CAUSA DE FORÇA MAJOR
L'organització es reserva el dret d'anul·lar el concurs, quan concorrin causes de força
major que així ho aconsellin, sense que això pugui ser objecte de reclamació de cap
mena.

Pàg. 8

