
BASES DEL CONCURS DE L’APP DE RADIO CALDES

El concurs està regit per les següents bases: 

1. L’organitza Ràdio Caldes (Carrer de Buenos Aires,16-18  08140 Caldes de Montbui – 
radiocaldes@caldesdemontbui.cat) 

2. Poden participar al concurs persones amb 16 anys o més amb un compte vàlid de correu electrònic 
o Whatsapp

3. Tot comentari considerat inadequat, que sigui ofensiu, injuriós, discriminatori o que pugui vulnerar 
drets de tercers serà eliminat i no formarà part del concurs 

4. Per participar al concurs cal que les persones participants es baixin l’aplicació de Ràdio Caldes i 
com a comprovant enviïn una captura de pantalla al Whatsapp de Ràdio Caldes 608970864 o al 
correu electrònic de Ràdio Caldes radiocaldes@caldesdemontbui.cat

5. La participació al concurs començarà l’1 d’octubre a les 08:00 h i acabarà el dimecres 31 d’octubre a
les 23.59 h. Les interaccions rebudes fora d’aquest termini queden excloses del concurs

6. Els premis seran de 3 packs de dues entrades doble pels banys termals El Safareig, 2 xecs regals 
del Cafè del Centre valorats amb 30 € cadascun i 2 entrades dobles per l’Espai Cel del Balneari 
Termes Victòria.

7. Es faran dos sorteigs. El primer tindrà lloc el divendres 12 d’octubre en el marc del primer vermut 
musical de Festa Major a la plaça de Canaletes. El segon sorteig es farà el dilluns 5 de novembre 
entre tots els participants que no hagin tingut premi el dia 12 i els que s’hagin baixat l’aplicació fins 
aquell dia.                                                                                                

8. Els guanyadors seran anunciats en antena per Ràdio Caldes, a través de les seves xarxes socials i 
les de l’Ajuntament de Caldes de Montbui (facebook, Twitter i Instagram) 

9. Ràdio Caldes contactarà amb els guanyadors el divendres 12 d’octubre un cop finalitzat el vermut 
musical, en el cas del primer sorteig, i el dilluns  5 de novembre, en el cas del segon sorteig. El 
contacte per fer efectiu el lliurament del premi es farà a través d’un missatge de mail o de whatsapp,
en funció del suport que els participants hagin utilitzat. 

10. En el cas que el guanyador sigui un menor, per lliurar el premi caldrà l’autorització del pare, mare o 
tutor legal

11. Amb la participació en el concurs s’entén que l’usuari accepta aquestes bases. 
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