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BASES LEGALS PARTICULARS DEL CONCURS EN EL OUAL SE SORTEJA UN CREUER

PEL DANUBI AMB MOTIU DEL DÉCIM ANIVERSARI DE CREACIÓ DE LA

RADIOTELEVISfÓ AUTONÓMICA IB3

í. MARC LEGAL

L'EPRTVIB, celebra el décim aniversari de la creació de la radiotelevisió

autonómica i en el marc de les accions que es fan per commemorar-ho, s'ha ideat

aquest concurs, que s'enquadra dins del magazín diari de la cadena titulat "CADA

DÍA", en concret, dins la secció que es fará cada dilluns, a partir del mes de marc

de 2015,anomenada "10 anys ambtu".

2. DURADA

El concurs comencará dia 2 de marc i finalitzará dia 9 de marc de 2015.

3. PÚBLIC OBJECTIU

Conforme a les bases generáis.

4. CONCURS

AjMecánica

Dia 2 de marc de 2015, es formulará una pregunta dins la secció "IB3, 10 ANYS

AMBTU" al magazín "Cada dia".

Igualment, al llarg de la setmana, ¡ durant el magazín, també s'anirá dient un codi

que els participants hauran de donar, suposant que resultin seleccionáis, de

conformitat amb el que está previst a la Metra B) d'aquestes bases.

Els participants podran, des del 2 de marc fins al 9 de marc, telefonar a un

número que es facilitará en directe, des del mateix programa CADA DIA i podran

contestar la pregunta.

Tots els participants que telefonin al programa, hauran de facilitar les seves

dades: nom, llinatges, teléfon i població. Tot aquesta informado quedará

enregistrada a una base de dades.
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B) Premisi sorteig

El premi consisteíx en un creuer peí Danubi amb aqüestes característiques:

CreuerSWISSCR0WNde5*

Sortida: mes d'agost /setembre.

El dia, el determinará el proveídor (Politours) d'acord amb el premiat.

El premi és per a dues persones dins cabina doble.

INCLOU:

? vespres de creuer en el SWISS CROWN de 5*, en cabina estándard doble exterior

climatitzada, amb dutxa i WC.

Régim: pensió completa (primer servid, sopar, darrer servid, berenar)

Excursions incloses en el programa: visita ciutat Viena, Durstein, Bratislava,

Budapest. Creuer nocturn i espectacle folklóric dins ['embarcado, a Budapest.

-Taxes d'embarcament

-Asseguranca viatge

No INCLOU:

-Bitllets d'avió

-Begudes durant els menjars.

-Excursions facultatives, propines o qualsevol altre servici no exposat com a

indos.

Dia 9 de marc , s'extraurá un excel amb tots els participants que hagin contestat

correctament la pregunta i seis assignará un número des de l'l fins al total de

participants encertants.

Dia 9 de marc, s'extrauran fins a un total de 20 números, aleatóriament, a través

de la fórmula descrita posteriorment. D'entre tots els participants que hagin

contestat correctament i el mateix dia en el programa CADA DÍA, es telefonará,

en directe, al primer número que hagi sortit de la tria aleatoria.

El primer participant que entri en directe i sápiga el codi que han dit durant la

setmana previa, al llarg del programa, será el premiat.
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En el cas d'haver de deixar la telefonada en el contestador automátic o de teñir el

teléfon apagat, es passará al número següent de la Mista i aixf, fins que un deis

participants agafi el teléfon i contesti correctament el codi en qüestió.

A cada participant que hagi contestat correctament, se l¡ assignará un número

des de l'l fins al total de la xifra de participants que hagin endevinat la resposta.

El sorteig es fará de manera aleatoria aplicant la fórmula:

^ALEATORI.ENTRE [l;n de participaras]

C] Comunicació ais premiats

Un pie s'hagi fet la primera comunicació en directe i hagi sortit un guanyador, fora

de pantalla, dia 10 de marc., des del departament de Marketing de I'EPRTVIB, es

contactará amb el premiat, via telefónica, per comunicar-li les condicions de

recollida del premi i fer la verificació de dades i sol-licitar DNI per comunicar-ho a

Viatges Massanella.

D] Condicions de recollida deis premís

Es facilitará, ais guanyadors, el contacte d'una de les oficines de Viatges

Massanella on podrá tramitar la recollida del premi.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL I DE LA IMATGE
De conformitat amb les bases generáis.

6.0BLIGACI0NSFISCALS

De conformitat amb les bases generáis

?. MODIFICACIÓ DE LES BASES

De conformitat amb les bases generáis
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8. ACCEPTACIO DE LES BASES

De conformitat amb les bases generáis.

9. LLEI APLICABLE I JURISDICCIO

De conformitat amb les bases generáis.

Calviá, 17defebrerde2015

José María Codony Oliver

Que assumeix de manera transitoria les funcions de la Direcció General de

I'EPRTVIB
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