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BASES LEGALS PARTÍCULARS DEL CONCURS "FER DISSABTE"

1. MARC LEGAL

IB3 Televisió, amb la voluntat d'incentivar la participado al nou programa "FER

DISSABTE" que s'emet els dissabtes vespre a l'operador autonómic ha ideat

aquest concurs anomenat "FER DISSABTE"

2. DURADA

El concurs comencará dia 3 de marc de 2012 i finalitzará el dia 28 d'abril de

2012.

3. PÚBLICOBJECTIU

Conforme amb les bases generáis.

4. CONCURS

A) Mecánica

Es sortejará un bitllet d'avió doble d'anada i tornada, des de Palma { guanyador

mes acompanyant) perviatjar a qualsevol destinació dins el territori espanyol a

partir de dia 3 de marc i així cada programa (total 9 programes - 9 viatges)

En el programa de dia í? de marc de 2012 es sortejaran dues nits d'hotel amb

berenar indos i amb accés a l'spa per Hotel Valparaíso, per dues persones.

En el programa del 31 de marc de 2012 es sortejará un sopar degustació per a

dues persones amb tractament d'spa a I'HOTEL MARICEL

IB3 Televisió activará un teléfon perqué puguin trucar els participants al llarg del

programa. En quan s'obrin les linees el participants hauran de deixar el seu nom,
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número de teléfon i DNI. A cada participant se l¡ assignará un número des de l'l

fins al total del nombre de participants que ni hagi, de conformitat amb l'ordre de

trucades

Durant el programa es contactará en directe amb les persones que han telefonat

per ordre de trucades. Se li fará una pregunta relacionada amb els continguts del

programa, sí l'encerta, será el guanyador del concurs, si no l'encerta, es canviará

la pregunta i es passará a la següent trucada de la Mista.

Així fins que es reparteixin els premis corresponents al dia de la trucada tal i com

s'han distribuTt al inici d'aquestes bases.

En el cas de que cap persona contesti correctament la pregunta que se li faci, i el

programa finalitzi, el premi es passará a donar-se al següent capítol del

programa.

b) Premis i sorteig

a) En el cas deis viatges:

Es realitzaran 9 sortejos que tendrán els premis següents:

1 bitllet d'anada i tornada des de Palma per a dues persones (amb tots el

Impostos I taxes Inclosos) a qualsevol destinado dlns elterrltorí nacional.

b) en el cas deis altres sortejos referents ais Hotels el premi será el següent:

Dues nits d'hotel per a dues persones amb berenar indos i amb accés a l'spa

per Hotel Valparaíso.

Un sopar degustado per a dues persones amb tractament d'spa a I'HOTEL

MARICEL

Els premis son personáis i intransferibles.

Els guanyadors teñen dret a renunciar al premi i no podran canviar-lo peí seu

valoren metál-lic.

S'hi podrá participar tantes vegades com es vulgui, pero durant tot el concurs

cada persona només podrá ser premiada una sola vegada.
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c) Comunicado ais premiats

La comunicació ais premiats es realitzará via telefónica en directe i després s'el

tornará a telefonar a efectes de ser informat del procediment per accedir al

premi.

En el cas de que contesti el contestador autonómic, la telefonada no será válida i

es passará al següent concursant.

d) Condicions de recollida deis premis

Els guanyadors hauran de facilitar una copia del seu DNI a IB3 TELEVISIÓ per tal

de poder recollir els "bonon-premis".

En el supósit que el guanyador no s'adeqüi al procediment establert per IB3

TELEVISIÓ, s'entendrá que renuncien al premi i es passará el premi al següent

programa.

5. PROTECCIO DE DADES

De conformitat amb les bases generáis

6. OBLIGACIONS FISCALS

De conformitat amb les bases generáis

?. MODIFICACIÓ DE LES BASES

De conformitat amb les bases generáis

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

9. ACCEPTACIÓ DE LES BASES

De conformitat amb les bases generáis.

1O.LLEI APLICABLE IJURISDICCIÓ

De conformitat amb les bases generáis.

Calviá,14defebrerde2012

Jacobo Kaiazon Gasset

Subdirector en exercici de les competéncies de Director general de I'EPRTVIB com a

órgan de contractació d'IB3 TELEVISIÓ


