dGorra i dGorra Express a Ràdio Palafolls 2011
Què és?
El dGorra i el dGorra Express són programes concurs que es desenvolupen a
l’estiu a través de Ràdio Palafolls.
El concurs ofereix premis cada dia entre setmana, un al matí (dGorra) i un a la
tarda (dGorra Express). També hi haurà premis setmanals.
El dGorra comença el dia 27 de juny i acaba el 2 de setembre.

Com participar?
Tant al matí com a la tarda es presentarà el concurs indicant quin és el premi
del dia, i com es pot aconseguir.
A la presentació s’explicarà els sistemes de participació.
Habitualment es podrà participar per:
Telèfon
Correu electrònic
SMS (preu habitual de cada operadora)

Tot i que en ocasions es publiciti el concurs a través del facebook, no es
comptaran les participacions a través d’aquest mitjà.
Per participar caldrà donar el nom, el telèfon, la població des d’on es truca, i
segons el premi, el DNI.
Per a cada concurs (dGorra i el dGorra Express ) només es podrà participar
una vegada per persona.

Com funciona?

dGorra
Abans d’acabar el torn musical (matí) es farà un sorteig intern entre tots els
participants. Es triaran 3 persones, que seran les que optaran al premi.
El locutor/a donarà a conèixer per antena (i només per antena) una
contrasenya, necessària per aconseguir el premi.
Llavors es procedirà a trucar al guanyador 1 del sorteig previ i la trucada es
punxarà en directe, si quan el participant despenja el telèfon diu exactament la
contrasenya, anteriorment anunciada, s’endurà el premi de la jornada.
Si no contesta en la primera trucada, es tornarà a trucar una 2a i última vegada.
Si s’equivoca o no ha contestat per segona vegada, es procedirà a trucar al
segon guanyador del sorteig.
Per considerar que no contesta es deixarà sonar fins a 4 tons.
Després del programa es quedarà amb el guanyador en la forma de recollir el
premi aconseguit, que dependrà de cada cas.

dGorra Express
Aquesta és la nova edició de tarda (només de tarda). A cada torn es presentarà
en format càpsula quina és la pregunta que cal respondre a través de mitjans
indicat.
Entre tots els participants es sortejarà directament el premi, sense
contrasenyes i sense trucada telefònica.
En aquest cas el guanyador es donarà a conèixer l’endemà al torn de matí
(durant el dGorra) i es comunicarà directament per via telefònica a l’interessat.

El premis Setmanals.
Només per participar en un dels concursos diaris (dGorra i el dGorra Express )
ja s’entrarà directament al sorteig dels premis setmanals.
Si no es diu el contrari, el funcionament d’aquests sortejos serà:
El dia del sorteig i l’hora, que canvia cada setmana, s’anuncia amb anterioritat.
Sempre coincideix amb un dels sortejos diaris. El guanyador del sorteig diari,
és que escull un número que dóna el premi setmanal i mensual.

Dades personals
Les dades dels participants rebran el tractament exclusiu per al concurs sense
facilitar-los a terceres persones ni per a publicitat interna.

Per a qualsevol dubte, sobre el funcionament del concurs podeu contactar amb
nosaltres a través de:
Correu : estiu@radiopalafolls.cat
Telf:
93 761 47 01

Palafolls, juny 2011.

