
13
Ens Públic de

Radiotelevisiá de

les Ules Balears i

BASES LEGALS PARTICULARES DEL CONCURS EN EL QUAL ES SORTEGEN TRES TVS

CURVOS AMB MOTIU DEL DÉCIM AN1VERSARI DE CREACIÓ DE LA RADIOTELEVIS1Ó
AUTONÓMICA !B3

1. MARC LEGAL

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

autonómica i en el marc deles accions queesfan percommemorar-ho, s'ha ideat

aquest concurs, que s'enquadra dins del magazín díari 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 16 de marc de 2015 i finalitzará dia 13 d'abril, essent

que es dura a terme en 3 fases:

- Primera fase: Comencará dia 16 de marc i finalitzará dia 23 de marc de 2015.

- Segona fase : Comencará dia 23 de marc i finalitzará dia 30 de marc de 2015

-Tercera fase: Comencará dia? d'abril dimarts i finalitzará dia 13 d'abril 2015

3. PÚBLIC OBJECTIU

Conforme a les bases generáis.

4. CONCURS

A]Mecánica

A partir de dilluns 16 de marc i fins al dimarts dia ? d'abril (en concret, els dies 16

de marg, 23 de marc i ? d'abril] es formulará una pregunta dins la secció "IB3,10

ANYS AMB TU" al magazín "Cada dia".
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Igualment, al llarg de cada setmana, i 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 lletra B] d'aquestes bases.

Els participants podran, des de cada dia que comenci el concurs fins al següent

dilluns, 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, lünatges, teléfon i poblado. Tot aquesta informado quedará

enregistrada a una base de dades .

B] Premisisorteig

El premi consisteixen:

3TELEVISORSLEDSAMSUNG

Característiques:

-CURVEDLED3DFULLHD55"

- SMARTTV CON PANEL DE JUEGOS

-FULLHD60HZCMR

-PUADCORE

-C0NVERS0RDE2DA3D.

-Mesures: 123cm X 76cm

Hi haurá un total de tres (3) sorteigs, un per setmana:

Els dies 23, 30,de marc i 13 d'abril de 2015 , 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. Posteriorment,

s'extrauran fins a un total de 20 números, aleatóriament, a través de la fórmula

descrita mes abaix. D'entre tots els participants que hagin contestat

correctament i el mateix dia en el programa CADA DIA, 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.

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 així, fins que un deis

participants agafí el teléfon i contesti correctament el codi en qüestió.
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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 U;n de participants]

C) Comunicació ais premiáis

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

de pantalla, dia següent, des del departament de Márketing de I'EPRTVIB, es

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

recollida del premi i fer la verificado de dades.

D] Condicions de recollida deis premis

Els premiats podran recollir el premi a les ¡nstal-lacions de I'EPRTVIB ensenyant el

seuDNI.

5. PROTECCIO DE DADES DE CARÁCTER PERSONAL I DE LA IMATGE

De conformitat amb les bases generáis.

6.DBLIGACI0NSFISCALS

De conformitat amb les bases generáis

7. MODIFICADO 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 IJURISDICCIO

De conformitat amb les bases generáis.

Calviá, 10 marc 2015

José María Codony Oliver

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

I'EPRTVIB
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