
 

 

BASES DEL SORTEIG "SANT JORDI 2021" DE RÀDIO ABRERA 
 
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 del premi 
corresponent al sorteig de "Sant Jordi 2021" de Ràdio Abrera. 
 
 
1. Participants  
Poden participar persones físiques 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  
Per participar-hi cal omplir el formulari de contacte a través del web de Ràdio Abrera a la següent 
adreça http://www.radioabrera.cat/contacte.htm.  És obligatori que es facilitin les següents dades: 
Nom i cognom, Adreça electrònica, DNI, Telèfon i Població. 
 
Només es registrarà una participació per persona. En cas de rebre més d’un formulari per part de la 
mateixa persona, només es comptabilitzarà la primera que quedi registrada al sistema.  
 
Es podrà participar fins a les 12:00h del divendres 23 d'abril de 2021 i el sorteig es realitzarà a 
través de l'aplicació https://app-sorteos.com/es. El nom de la persona guanyadora es comunicarà 
en directe abans de finalitzar l’emissió del programa "Fórmula Matí" a les 13.00h. 
 
 
3. Premi  
El guanyador o guanyadora del sorteig s'emportarà unes ulleres de sol "Chance" polaritzades 
gentilessa de Vista Óptica Jiménez Lirio (Avinguda de la Generalitat, 31, 08630 Abrera), un pack de 
dos coixins viscoelàstics a càrrec de Viñas e Hijos (Passeig de l'Església, 7, 08630 Abrera) i un ram 
de roses de Floristeria Nacho Flores (Avinguda de la Generalitat, 24, 08630 Abrera). 
 
El premi s’haurà de recollir directament als establiments esmentats. La data màxima per a la 
recollida dels premis serà el divendres 30 d'abril de 2021. Podran ser recollits per una altra persona 
sempre i quan aquesta presenti un document identificatiu de la persona premiada.  
 
 
4. Condicions generals de participació 
 
4.1 Comunicació resultat 
El nom de la persona guanyadora 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. 
 
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.  
 
L'Ajuntament d’Abrera i Ràdio Abrera 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. 
 
4.3 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. 


