BASES LEGALS DEL SORTEIG PRESENTAT AL MICROPROGRAMA
DE RÀDIO: MENORCA, ILLA DE CULTURA
♦ Objecte de la promoció
Menorca Illa de Cultura, el web promogut pel Departament de Cultura i Educació del
Consell Insular de Menorca, llençarà setmanalment un sorteig a través del
microprograma de ràdio “Menorca, Illa de cultura”, en el qual podran participar tots
els usuaris majors d’edat residents a Menorca.
♦ Descripció de la promoció
El premi disponible serà escollit pel Departament de Cultura i Educació del Consell
Insular de Menorca i tindrà relació amb l’àmbit cultural o la qüestió plantejada al
programa.
Per participar s’ha de ser major d’edat i els interessats hauran de seguir els passos
establerts pel locutor del programa. Aquest llançarà una pregunta sobre la temàtica de
l’entrevista, que els usuaris hauran de respondre enviant un correu a:
menorcailladecultura@gmail.com. Rebran com a resposta un número de participació
que servirà per poder conèixer el guanyador.
Al web de Menorca Illa de cultura: www.agenda.menorca.es es podrà trobar una
publicació exclusiva del concurs en el qual es notificarà, un cop finalitzat el termini, el
número guanyador de la promoció.
El període de participació d'aquest concurs s'emmarca des del moment del llançament
de la pregunta fins al dia posterior. Es podria ampliar el termini de participació en cas
que Menorca Illa de Cultura ho considerés oportú.
♦ Selecció de guanyadors
Un cop tancat el període de participació es farà el recompte de les respostes rebudes
dins el període indicat i es farà el sorteig a través d’una eina d’elecció aleatòria. El
número del guanyador serà escollit a l’atzar. Els primer serà el guanyador del premi i el

número natural posterior serà la reserva en cas que el guanyador no pugui o vulgui
acceptar el premi en el termini indicat. Menorca Illa de Cultura enviarà una notificació
mitjançant correu electrònic al guanyador del premi.
Els noms de les persones premiades no seran publicats a les xarxes socials on Menorca
Illa de Cultura hi te presència ni al seu lloc web, on sí es podrà trobar el número del
participant guanyador.
♦Entrega del premi
El guanyador podrà recollir el premi a la seu del Consell Insular de Menorca en els 7
dies immediatament posteriors a l’enviament del correu electrònic on s’indica que és
el guanyador.
♦ Desvinculació
Esteu proporcionant la vostra informació a Menorca Illa de Cultura, en cap cas a altres
entinats. La informació proporcionada només s’utilitzarà per tramitar la participació
del concursant i per comunicar-li el premi en cas que resulti guanyador.
♦ Acceptació de les bases
La simple participació en el sorteig implica l'acceptació d'aquestes bases, i del criteri de
Menorca Illa de Cultura pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada del
sorteig i de l'elecció dels guanyadors.

