Baixa’t l’APP de Catalunya Ràdio i viatja per Europa
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA), a través de l’àrea
de Mitjans Digitals, organitza un concurs per promocionar l’aplicació de
Catalunya Ràdio.
Requisits i mecànica
Per entrar en el sorteig d’un vol per a dues persones a qualsevol ciutat europea
-excepte Rússia- de la companyia Vueling, cal que els participants es baixin
l’aplicació de Catalunya Ràdio, entrin al web i es registrin com a nous usuaris.
Entre els nous registres que es facin entre el 24 de juliol i l’1 de setembre se
sortejarà aquest vol per a dues persones.
Dates de participació
Del 24 de juliol a l’1 de setembre a les 23.59h
Premis
El valor màxim de cada bitllet és de dos-cents vint-i-cinc euros (225€) per
persona, incloent-hi les taxes. El preu no inclou la facturació de cap maleta. En
cas que en la data del vol escollit el valor sigui superior al preu establert, el
guanyador o l’acompanyant hauran d'abonar la diferència directament a Vueling.
Tots els vols estaran subjectes a disponibilitat de places.
Vols directes a una destinació Vueling d’Europa, excepte de Rússia, que no
s’operen en connexió, excepte que es decideixi així des de Vueling.
El premi és personal i sempre ha de viatjar el guanyador; si no ho pot fer, ha de
renunciar per escrit a gaudir del premi en favor dels altres viatgers. En tot cas, el
guanyador s’haurà de comprometre a cedir gratuïtament als altres viatgers el
premi. Queda prohibida la comercialització d’aquest premi.
Dels vols sortejats entre l’1 de gener i l’1 de setembre del 2019, el període de vol
dels bitllets serà fins al 18 de desembre del 2019, i els beneficiaris hauran de
tancar les dates dels vols amb Vueling, com a màxim, tres setmanes després
d’haver guanyat el premi. Se n’exclouen els següents períodes, en què els bitllets
no podran ser redimits:
Del 20/06/19 al 15/09/19 (tots dos inclosos)
Del 30/10/19 al 04/11/19 (tots dos inclosos)
Del 05/12/19 al 11/12/19 (tots dos inclosos)
Del 19/12/19 al 31/12/19 (tots dos inclosos)

La realització de qualsevol canvi una vegada els bitllets hagin estat emesos
s’haurà de sotmetre al que estableixen les Condicions Generals de Transport
de Vueling i als càrrecs que s’hi apliquin.

D'acord amb el que estableix l'article 3.1 del Reglament (CE) Núm. 261/2004
del Parlament Europeu i del Consell d'11 de febrer del 2004, pel qual
s'estableixen normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers
aeris en cas de denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran retard dels
vols, el reglament esmentat no s'aplicarà als passatgers de bitllets objecte
d’aquest contracte, perquè no estan directament o indirectament a la disposició
del públic.
El premi aconseguit no es podrà canviar per cap altre premi ni pel seu valor en
diners. El premi no es pot cedir. És per a la persona que ha participat en el
concurs a través del correu electrònic.
Àmbit territorial
Podran participar en aquesta acció totes les persones residents al territori
nacional.

Informació fiscal
Informem que l’obtenció del premi concedit quedarà subjecte a les pertinents
obligacions fiscals, de conformitat amb la normativa en vigor. Així, la concessió
del premi constituirà un guany patrimonial per al guanyador, que quedarà sotmès
a tributació de l’IRPF (en cas de persones físiques).
Acceptació de les bases
La participació en aquesta acció promocional implica, per si mateixa, l'acceptació
d'aquestes bases i el criteri de la CCMA pel que fa a la resolució de qualsevol
qüestió derivada del concurs i de l'elecció dels guanyadors. L'incompliment
d'aquestes bases per part del concursant en comportarà l'exclusió.

Tractament de les dades
La CCMA informa que les dades dels participants s'utilitzaran amb la finalitat de
poder gestionar aquesta acció de participació i lliurar el premi objecte del
concurs. Una vegada finalitzat el concurs i entregat el premi, la CCMA no es
quedarà cap dada de caràcter personal dels participants, únicament guardarà les
dades del guanyador el temps que determini la legislació vigent. Trobareu la
informació específica en la nostra política de protecció de dades Les dades dels
guanyadors se cediran a Vueling per poder tramitar el premi.
Condicions generals de participació:
http://www.ccma.cat/avis-legal/participacio/
Política de protecció de dades:
http://www.ccma.cat/avis-legal/proteccio-de-dades/

