BASES DEL SORTEIG ‘ENAMORA’T AMB RÀDIO ABRERA’ 2019

Mitjançant les bases que a continuació es relacionen Ràdio Abrera, emissora
municipal de l’Ajuntament d’Abrera amb CIF P0800100 i domicili social a la plaça
de la Constitució número 1 d’Abrera, estableix les normes reguladores per les que
ha de regir-se l’adjudicació dels premis premi corresponents al sorteig
‘ENAMORA’T AMB RÀDIO ABRERA’.
1. Participants
Poden participar persones físiques, majors d’edat, sempre que siguin residents a
l’estat espanyol.
Queden exclosos els treballadors i treballadores adscrits al Departament de Ràdio
Abrera de l’Ajuntament d’Abrera, així com els col·laboradors i col·laboradores de
l’emissora.
2. Mecànica del concurs
2.1. Mecànica
Hi ha dos canals per poder optar als premis:
a) Trucant en directe el 14 de febrer de 2019 al 93 770 28 11 al programa “La Música
i Tu” de Ràdio Abrera en la primera hora, de 13:08h a 14:00h. Només es podrà
realitzar una trucada per persona. Les persones participants hauran de facilitar per
antena les següents dades: Nom i cognom i Població.
b) Omplint el formulari de participació a través del web de Ràdio Abrera a la
següent adreça http://www.radioabrera.cat/pag25/formulari-sorteig-enamoratradio-abrera.htm i al que es pot accedir directament a través del banner principal
del web www.radioabrera.cat. És obligatori que es facilitin les següents dades:
Nom i cognom, Adreça electrònica, NIF, Telèfon, Població, Edat i Dedicatòria.
Només es registrarà una participació per persona i per adreça de correu electrònic.
En cas de rebre més d’un formulari per part de la mateixa persona, o de persones
diferents amb la mateixa adreça de correu electrònic, només es comptabilitzarà la
primera que quedi registrada al sistema.
En total, es podrà registrar un màxim de dues participacions per persona: una per
via telefònica i una altra mitjançant el formulari de la pàgina web de Ràdio Abrera.
2.2. Termini
Per via telefònica es podrà participar el 14 de 2019 de 13:08h a 14:00h.
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A través del formulari es podrà participar des del moment de la publicació de les
bases al web www.radioabrera.cat fins a les 14:00h del dijous 14 de febrer de
2019.
2.3. Determinació del guanyador o guanyadora
Es realitzaran dos sortejos diferents:
a) A cada trucada que entri en directe se li assignarà un número de participació.
Entre tots els participants, s’escollirà al guanyador o guanyadora d’un dels premis a
través del web www.random.org al començament de la segona hora del programa
“La Música i Tu”, després de “L’Entrevista del Dia”, a partir de les 14:00h.
b) A cada formulari de participació vàlid rebut al sistema se li assignarà un número
de participació. Entre tots els participants, s’escollirà al guanyador o guanyadora de
l’altre premi a través del web www.random.org durant l’emissió del programa al
començament de la segona hora del programa “La Música i Tu”, després de
“L’Entrevista del Dia”, a partir de les 14:00h.
Posteriorment des de Ràdio Abrera ens posarem en contacte amb les dues
persones guanyadores.
3. Premi
Cadascun dels guanyador o guanyadores dels dos premis que es sortejaran,
s’emportarà un dinar o un sopar per a dues persones al Bufett Taula Casolana,
ubicat al carrer de Montnegre s/n de la Urbanització de Ca n’Amat, a Sant Esteve
Sesrovires (08635).
El premi s’haurà de recollir als estudis de Ràdio Abrera, situats a la primera planta al
carrer de Casamada 14 d’Abrera (08630) abans de les 18:00h del dijous 28 de
febrer de 2019.
El premi podrà ser recollit per una altra persona sempre i quan aquesta presenti un
document identificatiu de la persona premiada.
4. Condicions generals de participació
4.1. Els premiats
El nom de les persones guanyadores es donarà a conèixer a través de l’emissió en
FM de Ràdio Abrera, l’emissió on line a www.radioabrera.cat i l’aplicació per a
dispositius mòbils Android i IOS Ràdio Abrera, i també a les xarxes socials del
programa La Música i Tu.
4.2. Protecció de dades
L'enviament des les dades introduïdes a través del formulari de participació per part
de l'usuari o usuària, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política
de protecció de dades personals. Tanmateix, amb les dades facilitades per les
persones que ens truquin en directe. L'Ajuntament d’Abrera i Ràdio Abrera
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utilitzaran aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió
sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense
consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del
servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de
conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada
moment.
5. Acceptació
La participació en el concurs comporta l’acceptació de les presents bases,
l’autorització per al tractament de dades de caràcter personal amb la finalitat que
aquí s’expressa i el consentiment de la publicació del seu nom a la pàgina web
www.radioabrera.cat i a les xarxes socials relacionades.
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