SOBRE MI...
Em dic Oriol Segura Ambros. Sóc de Gironella (Berguedà). Tinc 15 anys. En el meu
temps lliure m'agrada aprendre noves coses i provar noves experiències. M'encanta
viatjar, no només pel fet de visitar llocs on no he estat mai, sinó per poder conèixer
gent nova i una cultura diferent a la nostra.
Des de ben petit he estat estudiant anglès. Aquest estiu passat em vaig treure el nivell
B1. Ara crec que estic preparat per viatjar a Irlanda i consolidar el meu aprenentatge,
perquè com més s'aprèn una llengua és practicant-la! Fer aquest viatge és una
oportunitat única i un somni per mi! Per això he decidit escriure un diari. Amb aquest
diari

em

podré

finançar

una petita

part

del

viatge,

donar

a

conèixer

la

meva experiència i donar una empenta a altres joves que dubtin en emprendre un
viatge a l'estranger. Aquesta és una de les coses més important per mi!
I no us avanço res més perquè crec que al llarg del diari ja anireu descobrint més de
mi!

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb mi a través del
correu: oriolsegura9@gmail.com.

Descarregueu l’aplicació d’Android!

Per participar a promocions especials, seguiu el projecte a les xarxes socials!

Twitter

Facebook

Youtube

Google+

EL PROJECTE








Escriuré un diari de l'estada a Irlanda explicant la meva experiència i
detallant les activitats, la convivència, les sensacions, emocions...
Adjuntaré fotos i vídeos que podreu consultar via internet tots aquells
que hi contribuïu.
Podeu contribuir econòmicament de set maneres diferents i des de
3€. A les set opcions s'inclourà una nota d'agraïment. Si voleu
contribuir, llegiu l'apartat de com contribuir.
Si voleu estar a la última de les nostres promocions o novetats, no us
oblideu de seguir-nos a les xarxes socials. També pots consultar les
notícies des de l'apartat "Notícies!".
Per consultar el diari, la web, els contribuïdors, contribuir o tenir moltes
altres avantatges; descarrega't l'aplicació per Android! És gratuïta ;)

FINALITAT




Aquest projecte pot animar i ajudar a organitzar el viatge a altres joves
que vulguin viure una experiència a l'estranger. Llegint aquest diari
coneixeran una vivència en primera persona.
A més, les vostres contribucions serviran per cobrir les despeses de
confecció, realització i enviament del diari.

COM CONTRIBUIR?
Econòmicament
Podeu contribuir econòmicament a "Contribueix", on trobareu detallades les
diverses opcions de contribució; Digital diary online, Digital diary, Digital
diary + USB, Digital diary + Cup, Digital diary + T-shirt, Digital diary +
Printed diary i The Pack. Trieu l'opció que més s'adapti a vosaltres!
Altres vies per ajudar-me
Potser no us és possible ajudar-me econòmicament, però podeu donar a
conèixer el meu projecte als vostres amics i contactes. Entre tots podem fer
que el projecte funcioni!

CONTRIBUEIX
Per contribuir amb el diari, completa el quadre de dades del final de la pàgina.
En breu ens posarem en contacte! Recorda que contribuint al projecte estàs
acceptant els Termes i condicions de My travel diary to Ireland.
A continuació teniu detallades les 7 opcions de contribució. Trobareu més
informació a la web!

Digital diary Online – 3€
Amb aquesta contribució ajudaràs a la realització del diari i tindràs accés a
llegir el diari online, mentre duri la meva estada a Irlanda, a través de la pàgina
web d'usuaris registrats.

Digital diary – 6€
Amb aquesta contribució ajudaràs a la realització del diari i tindràs accés a
llegir el diari online, mentre duri la meva estada a Irlanda, a través de la pàgina
web d'usuaris registrats.
A més, durant el mes de setembre rebràs una còpia digital del diari, amb
il·lustracions i amb més informació i fotos addicionals. Tindrà el format d'un
llibre!

Digital diary + USB – 12€
Amb aquesta contribució ajudaràs a la realització del diari i tindràs accés a
llegir el diari online, mentre duri la meva estada a Irlanda, a través de la pàgina
web d'usuaris registrats.
Rebràs una còpia digital del diari en un USB pulsera, amb il·lustracions i amb
més informació i fotos addicionals. Tindrà el format d'un llibre! A l'USB també hi
haurà més fotos i vídeos del viatge. L'entrega serà entre l'octubre i el
novembre.

Digital diary + CUP – 12€
Amb aquesta contribució ajudaràs a la realització del diari i tindràs accés a
llegir el diari online, mentre duri la meva estada a Irlanda, a través de la pàgina
web d'usuaris registrats.
Durant el mes de setembre rebràs una còpia digital del diari, amb il·lustracions i
amb més informació i fotos addicionals. Tindrà el format d'un llibre!
També rebràs una tassa de My travel diary to Ireland!

Digital diary + T-shirt – 15€
Amb aquesta contribució ajudaràs a la realització del diari i tindràs accés a
llegir el diari online, mentre duri la meva estada a Irlanda, a través de la pàgina
web d'usuaris registrats.
A més, durant el mes setembre rebràs una còpia digital del diari, amb
il·lustracions i amb més informació i fotos addicionals. Tindrà el format d'un
llibre!
També rebràs una samarreta de My travel diary to Ireland! Podràs escollir el
color que més t'agradi.

Digital diary + Printed diary – 20€
Amb aquesta contribució ajudaràs a la realització del diari i tindràs accés a
llegir el diari online, mentre duri la meva estada a Irlanda, a través de la pàgina
web d'usuaris registrats.
A més, durant el mes de setembre rebràs una còpia digital del diari, amb
il·lustracions i amb més informació i fotos addicionals. Tindrà el format d'un
llibre!
I per si això no fos prou, abans del mes de novembre rebràs My travel diary to
Ireland imprès a casa!

The pack – 50€
Amb aquesta contribució rebràs un exemplar de cada de les recompenses
explicades anteriorment: el Digital diary online, el Digital diary via correu
electrònic, el Digital diary amb l'USB pulsera i les seus corresponents
continguts multimèdia, la tassa, la samarreta i el diari imprès.

LLEGEIX LA PRIMERA PÀGINA DEL DIARI!

My first page...

APRIL 2015

This is the first page on my diary. I'm going to explain the blog. Every evening I'm
going to explain here my experiences, my feelings, the activities I've done, etc. If you
contribute on the project, you are going to see my posts! Also I'm going to share
videos, spots about the project, photos, the information about the trip... This is only
an introduction because I'm starting writing my diary the 28 of July! But I'm going to
post here and share information, photos or vídeos on Twitter, Facebook,
Youtube or Google+! Also you can download the Android app!!
Yo escribiré mis posts en inglés, español y catalán indistintamente, eso sí, repitiendo
en cada idioma lo más importante y así podrás seguir el diario con el idioma que
prefieras. Este post es libre y lo puede consultar cualquiera, pero el diario entero sólo
lo podrán leer los que hayan contribuido a hacerlo posible. El 28 de julio empieza mi
experiencia, pero seguid conectados a las redes sociales.
Ara toca publicar en català. M'és molt més fàcil que amb els altres dos idiomes, així
que demano disculpes si a la versió digital del diari hi ha algun error ortogràfic o no
s'entén ben bé una part dels posts. De tota manera intentaré que això no passi! Com
que estaré a l'estranger potser també hi haurà algun dia que no podré publicar a les
hores habituals o simplement no podré fer-ho. Si passa això serà un cas
excepcional. Seguiu les xarxes socials o el blog per anar veient més informació fins a
l'estiu. I res més, el 28 de juliol comença l'aventura, però ens veiem abans!

TERMES I CONDICIONS
Política de privacitat
Al contribuir amb My travel diary to Ireland estaràs acceptant les condicions
d’aquest, detallades ens els següents apartats:
Seguretat
Fem tot el possible perquè la web de My travel diary to Ireland sigui segura
però per aconseguir-ho necessitem la teva ajuda i que t’impliquis en els
següents punts:








Evita penjar publicacions o comentaris comercials.
No pengis virus ni codis de cap tipus maliciós.
No molestis, intimidis o acusis a qualsevol altre usuari.
El contingut que publiquis no pot contenir llenguatge ofensiu ni pot
resultar intimidador.
No utilitzis My travel diary to Ireland per actes enganyosos,
malintencionats o discriminatoris.
No realitzis cap acció que pugui inhabilitar, sobrecarregar o afectar el
funcionament correcte de My travel diary to Ireland.
No facilitis ni fomentis l'incompliment d’aquesta Declaració o de la nostra
política.

Seguretat del compte i registre
Els usuaris de My travel diary to Ireland proporcionen els seu nom i la seva
informació real. Necessitem que continui així gràcies a tu. Nosaltres no
facilitarem a ningú cap de les teves dades personals si tu no has donat permís
prèviament.
Aquests són alguns compromisos que acceptes en relació al registre i
manteniment de la seguretat al teu compte:






No proporcionis informació falsa a My travel diary to Ireland, ni creis un
compte per altres persones sense la seva autorització.
Si inhabilitem el teu compte, no en creis un altre sense el nostre permís.
No utilitzis My travel diary to Ireland si ets menor de 18 anys i no tens el
permís dels pares o tutor legal.
Mantén la informació de contacte exacte i actualitzada.
No comparteixis la teva contrasenya, deixis que una altre persona
accedeixi al teu compte ni facis res que pugui posar en perill la seguretat
del teu compte. El teu compte d'usuari registrat serà el mateix que els
serveis Google.

Protecció dels drets d’altres persones
Respectem els drets de les altres persones i esperem que tu també ho facis.
No publiquis contingut ni realitzis cap acció en que My travel diary to Ireland
infringeixi o vulneri els drets a tercers o que vulneri alguna llei.
 Podem retirar qualsevol informació o publicació si considerem que
infringeix aquesta Declaració o la nostra política.
 Si retirem el teu contingut degut a una infracció als drets d’autor d’una
altra persona i consideres que ha sigut un error, tens la possibilitat de
queixar-te.
Dispositius mòbils i d’altres tipus
Actualment oferim els nostres serveis per dispositius Android de forma gratuïta
al següent enllaç. Tingues en compte que s’aplicaran les tarifes normals de la
teva operadora, per exemple per l’ús de dades.
Aportació
Quan realitzis una aportació, acceptaràs les Condicions explicades al final de la
pàgina.
Conflictes
Tota la informació o contingut multimèdia que pengis a les xarxes socials per
les promocions passarà a ser propietat de My travel diary to Ireland. No som
responsables de qualsevol tipus de contingut que es consideri ofensiu,
inapropiat, il·legal o inacceptable que puguis trobar a My travel diary to Ireland.
No ens fem responsables de la conducta dels altres usuaris ja sigui per Internet
o per altres medis. Les possibles conseqüències d’utilitzar My travel diary to
Ireland queden sota la vostra responsabilitat.

Condicions d'aportacions
Si ets menor de divuit anys, només pots aportar a My travel diary to Ireland
amb la participació d’un dels teus pares o tutor. Assegura’t de revisar bé
aquestes condicions. A l'aportar a My travel diary to Ireland, acceptes que ens
comuniquem amb tu de forma electrònica.
Protegir la teva informació financera és molt important per nosaltres. Consulta
la Política de privacitat per obtenir més informació.

Aportacions
 Al realitzar una aportació amb el servei My travel diary to Ireland,
acceptes avançar els diners i, quan nosaltres tinguem la recompensa
(entre l’octubre i el novembre) te la farem arribar.
 Pots cancel·lar la teva subscripció en qualsevol moment, però sense la
possibilitat de recuperar l'aportació.

