
1. MARC LEGAL

L'EPRTVIB, ha encarregat a NOVA TELEVISIÓ SA, en endavant l'organitzadora la producció de
un programa televisiu, tipus magazín que s'emetrá de dilluns a divendres a la franja de
l'horabaixa de la cadena.

Amb la finalitat de fidelitzar a l'espectador i fer-lo participar, I'ORGANTTZADOR durá a terme
un concurs en qué oferirá un premi diari en metál.lic de 50€ per programa, una quantitat que
podria augmentar en cas que la direcció del programa ho consideri oportú. En cas de no
superar-se la prova, la quantitat s'acumulará per als propers programes.

Aquestes bases regulen la part¡cipació de l'audiéncia al concurs i s'han de publicar a la secció
del programa de la plana web de l'EPRTVIB.

2. DURADA

El concurs comengará a les 16 hores i finalitzará a les 19:30 hores, donant-se el nom del
guanyador quan la direcció del programa ho consideri oportú i sempre durant l'emissió del
programa.

3. PÚBt¡C OBJECTIU

Podran participar en el concurs totes les persones majors d'edat, residents a les llles Balears i

a Catalunya (ámbit en qué es recepciona el senyal de les emissions d'l83 Televisió , a excepció
dels empleats de l'EPRTVIB, de NOVA TELEVISIÓ SA i qualsevol treballador de les empreses que
treballin directament per al programa, així com els seus familiars per consanguinitat fins al
primer grau i, per afinitat, fins al segon.

4. CONCURS

A).-Mecánica

A cada un dels programes de "5 Dies" es realitzará un únic concurs i es lliurará un sol premi a

un dels concursants que participin via telefónica. La mecánica del mateix será la següent:

01.-El presentador de l'espai concrJrs, anunciará entre durant la primera part del programa que
s'obren les línies telefóniques per poder concursar. En aquest moment, s'informará del
número de teléfon que han de fer servir els espectadors i que tan sols tindran l'oportunitat de
participar les primeres 10 persones que telefonin. A partir d'aquests moments, es registrará
cada una de les telefonades i se'ls assignará un número de l'L al L0 segons l'ordre en qué
s'hagi produit la mateixa.

Tots els participants que telefonin al programa, hauran de facilitar les seves dades: nom,
llinatges, teléfon i població. Tota aquesta informació quedará enregistrada a una base de
dades titularitat de l'ORGANITZADOR.

02.-A la segona part del programa, el presentador anunciará que ha conclós el temps per
poder telefonar i anunciará la temática sobre la qual es basaran les preguntes a contestar pels
concursants.

03.-A la part final del programa, es realitzará la prova del concurs. Per a aquests efectes, el
presentador mostrará una urna o similar amb 15 peces que aniran numerades de l'1 al 15. Un



cop mesclades, extraurá un total d'una (1) els números de les quals tendrá assignat el teléfon
dels 1"5 primers participants que hagin telefonat. Es telefonará al número escollit i, en cas de
comunicar o no respondre (sense donar l'oportunitat d'una segona telefonada), es procedirá a

extreure un segon número i així successivament.

Un cop que es tinguin el concursant en directe, se li demanará que trii a un dels quatre
contertulians del programa, qui podrá ajudar-lo en una única resposta.

A partir d'aquests moments, el concursant telefonat podrá triar entre els dos (2) sobres que
mostrará el presentador i que contenen les tres (3) preguntes a respondre correctament. Es

procedirá a realitzar les corresponents tres (3) preguntes a cada concursant. En cas que encerti
les tres (3), es a dir, cada una de les preguntes, será el guanyador. El concursant disposará de
l'ajuda del comodí en una (1) sola pregunta, essent el comodí l'ajuda del contertuliá escollit
abans de la tria del sobre.

B) Premis

A cada un dels programes s'aportará la quantitat de 50€ al pot del programa, quantitat que
s'anirá sumant als 50€ de la següent edició si els concursants no superen la prova del concurs.
En cas que els concursants superessin la prova, el programa següent arrancaria de nou amb
50€.

El premiserá nominatiu i intransferible.

Els guanyadors tenen dret a renunciar al premi, que no es podrá canviar ni cedir a altres
persones.

Es podrá partic¡par tantes vegades com es desitgi a qualsevol concurs del programa "5 Dies",
encara que per a cada concurs tan sols podran resultar premiats una única vegada.

C)Condicions de recollida dels premis

El premiat, a partir dels dos dies hábils a l'emissió del programa, rebrá el premi en metál.lic
mitjangant una transferéncia bancária. Per la qual cosa, haurá de facilitar a la productora les
dades següents: document nacional d'identitat i la compta bancária on vulgui que es realitzi
l'esmentada transferéncia.

La gestió del lliurament de premis la durá a terme I'ORGAN|TZADOR.
El termini de recollida del premi es fixa en quinze (15) dies naturals des de la comunicació al
premiat.

L'ORGANITZADOR del concurs podrá dur a terme les comprovacions que consideri necessáries
amb la finalitat de verificar la veracitat de les dades proporcionades pels premiats.

5. PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL I DE tA IMATGE

De conformitat amb la Llei Orgánica 15/L999, de Protecció de Dades de Carácter Personal,
NOVA TELEVISIÓ SA informa tots els participants que les dades personals que es facilitin
s'inclouran en un fitxer informatitzat per a la celebració d'aquest CONCURS i per a futures
accions promocionals relacionades amb el programa.



El destinatari de la informació i responsable del tractament de dades és NOVA TELEV|S|ó SA
amb domicilí al carrer Gremi Selleters i Basters número 14 de Palma de Mallorca, davant el
qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se per escrit
a l'esmentada entitat, indicant com a assumpte "Registre DADES (s DtES coNcuRS)".

Als efectes que preveu la Llei orgánica t/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a
l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la própia imatge, s'estableix que l'acceptació de la
participació en la promoció implica I'atorgament exprés de I'autorització per utilitzar el seu
nom i cognoms, així com la seva imatge, en qualsevol activitat pública o de difusió relacionada
amb les promocions que es duguin a terme, sense que per aixó tingui dret a remuneració o
obtenció de benefici diferent del lliurament de premi. La negativa implicará la renúncia
automática de la promoció.

6. OBLTGAC¡ONS FISCATS

El premi/s queden subjectes a les obligacions fiscals legalment establertes, especialment les
resultants de I'lmpost sobre la Renda de les Persones Físiques, que assumiran els guanyadors
del concurs.

De conformitat amb la normativa fiscal espanyola de I'lmpost sobre la Renda de les persones

Físiques, els premis concedits tindran Ia consideració de guany patrimonial i els seran aplicades
les retencions o pagaments a compte que marqui la legislació fiscal vigent a la data de cada
pagament.

T.MODIFICACIÓ DE tES BASES

L'ORGANITZADOR es reserva el dret d'acotar, prorrogar o modificar en qualsevol moment les
condicions del concurs i, fins i tot, la seva possible anul.lació abans del termini prefixat. En
aquest supósit, li donará la mateixa publicitat que aquestes bases.

lgualment, es reserva el dret d'eliminar de les promocions, per causa justificada, qualsevol
usuari que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari.

8. ACCEPTACIó DE LES BASES

La mera participació en el CONCURS implica l'acceptació íntegra de les presents bases, sense
cap reserva, i la submissió expressa a les decisions interpretatives que n'efectuin des de
l'ORGANITZADOR. Per a qualsevol consulta sobre aquestes bases han de dirigir-se a
cincdies@ib3tv.com

9. ILE¡ APIICABIE I JUR¡SDICCIÓ

Les BASES del CONCURS es regeixen per la llei espanyola i, tant l'ORGANTTZADOR com els
participants amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la dels Jutjats i

Tribunals de Palma de Mallorca.

Palma, l-7 d'octubre de 2At7

Administradora Nova Televisió, S.A


