“Estat de Gràcia”. Concurs “El millor oient de l’estiu”

La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA), a través del
programa “Estat de Gràcia”, organitza un concurs per trobar “El millor oient de
l’estiu”.
Requisits i mecànica
Es tracta de trobar quin oient ha estat més atent durant la setmana a l’antena
d’“Estat de Gràcia”, programa que s’emet cada tarda a Catalunya Ràdio entre les
16.00 i les 19.00. Hi poden participar tots els oients majors de 18 anys que truquin
al telèfon que indiqui el conductor del programa. La intervenció es farà seguint
l’ordre de trucades. El realitzador del programa farà una pregunta a l’oient que
intervindrà per antena. En total, es faran entre 5 i 10 preguntes, segons el temps.
Les preguntes es faran cada divendres a la tarda, i seran sobre el contingut dels
programes que s’hagin emès durant la setmana. En cas que l’oient encerti la
resposta, se li assignarà un número. Al final de l’estiu, l’últim divendres, es farà
un sorteig entre tots els oients que hagin respost correctament. I es dirà el nom i
cognoms del guanyador per antena.
Dates de participació
El concurs es farà, sempre que l’actualitat ho permeti, al programa “Estat de
Gràcia” de cada divendres, entre les 18.00 i les 19.00.

Dates de participació
El concurs es farà sis divendres, des del 26 de juliol fins al 30 d’agost, dia en què
es farà el sorteig.
Premis
El guanyador s’endurà un aspirador-robot Rowenta.
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'inclouran en un fitxer de
dades de caràcter personal i 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.
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/

