
BASES PARTICULARS DE PARTICIPACIÓ EN EL SORTEIG DE LA PROMOCIÓ TÀP ZÀPING, 

ESPECIAL PROGRAMA 100 

  

TÀP ZÀPING és un programa de televisió (el Programa) produït per CREACONCEPTO 

CONSULTORA AUDIOVISUAL, S.L., amb domicili social al carrer Cid núm. 10 baix, 46530, de Puçol 

(València), amb CIF B-98761844 (la “Productora”), per a la Societat Anònima de Mitjans de 

Comunicació de la Comunitat Valenciana, Unipersonal, operadora dels mitjans públics de 

comunicació audiovisual valencians coneguts com a À Punt (la Cadena). 

 Les presents bases particulars regiran la participació en el sorteig de la promoció TÀP ZÀPING, 

ESPECIAL PROGRAMA 100 (el Sorteig) en els termes que es descriuen a continuació: 

  

1. REQUISITS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

 Poden participar en el sorteig totes aquelles persones majors de 18 anys i residents en el territori 

espanyol que siguen seguidores del compte de Twitter TÀP Zàping, retuiten el tuit de les bases 

del sorteig, i facen una piulada (tweet) amb l’etiqueta #TÀPZàping100 fent menció a quin és el seu 

moment preferit dels 100 programes de TÀP ZÀPING emesos en la cadena (els participants).  

  

No podrà participar en el sorteig el personal que treballe directament o indirectament en la producció 

del programa TÀP ZÀPING, les persones empleades per la productora o la cadena ni els familiars 

directes de qualsevol d’aquestes persones.  

S’entendran com a “familiars directes” les persones que tinguen, respecte de les citades en el paràgraf 

anterior, un vincle matrimonial, una situació de fet assimilable al matrimoni, un parentiu de 

consanguinitat dins del quart grau o un parentiu d’afinitat dins del segon grau. 

 Es podrà participar en el sorteig des del 5 de maig de 2022 fins al 12 de maig de 2022, ambdós 

inclosos.  

  

2. MECÀNICA DEL SORTEIG  

 Es consideraran guanyadores dels premis, les persones que resulten seleccionades del sorteig, que 

es farà amb la ferramenta de Twitter, SocialGest. El sorteig es gravarà amb un mòbil i la gravació es 

penjarà en el compte de Twitter del programa.  

  

La productora es posarà en contacte amb les persones guanyadores a través del mòbil o correu 

electrònic, a les quals se'ls demanarà les dades personals necessàries per a l'enviament dels premis. 

En el cas que no la productora no puga contactar amb una persona guanyadora en el termini de 24 

hores, procedirà a contactar amb el següent participant en el rànquing de seleccionats. 

  

La productora, el programa i la cadena en la qual s'emet el programa queden exempts de qualsevol 

responsabilitat per errades o dificultats tècniques en la xarxa social (Twitter) i/o en els mitjans de 

https://twitter.com/hashtag/T%C3%80PZ%C3%A0ping?src=hashtag_click


connexió a Internet utilitzats pels participants per a la seua participació en el sorteig. Es podran 

considerar com a no vàlides les sol·licituds de participació en el sorteig que no complisquen amb 

l’establert en les bases reguladores del sorteig. En particular, es consideraran com a no vàlids els 

missatges o piulades de Twitter que no incloguen les paraules o el text indicats anteriorment. 

  

Les persones guanyadores hauran de facilitar a la productora les dades personals i professionals que 

els requerisquen i que siguen necessàries i imprescindibles per a la verificació del compliment dels 

requisits per a la participació en el sorteig i per a l’entrega dels premis. En cas que els participants no 

faciliten les dades requerides o faciliten dades falses, inexactes o corresponents a una altra persona, 

la productora podrà anul·lar la seua participació i dits participants perdran, si escau, la seua condició 

de guanyadores. 

L’entrega del premi quedarà condicionada a què la persona guanyadora accepte que el seu nom, 

cognoms i localitat de residència, origen o naixement es publiquen pels mitjans que la productora 

estime oportuns. 

   

3 PREMIS  

L'empresa organitzadora entregarà cinc premis: 

Premi 1:  2 entrades per al concert de La Fúmiga i Tesa, el dia 3 juny a Torís + 1 pack merchandising  d'À 

Punt. 

Premi 2:  2 entrades per al concert de La Fúmiga i Tesa, el dia 3 juny a Torís + 1 pack merchandising  d'À 

Punt. 

Premi 3:   2 entrades per al concert de la Fúmiga, Auxili i Jazzwoman, el  18 juny al Festival Cebarock 

de la Pobla de Vallbona. + 1 pack merchandising d'À Punt. 

Premi 4:   2 entrades per al concert de la Fúmiga, Auxili i Jazzwoman, el  18 juny al Festival Cebarock 

de la Pobla de Vallbona. + 1 pack merchandising d'À Punt. 

Premi 5:   1 pack merchandising d'À Punt. 

  

4. RECLAMACIONS  

 Les productores posaran a disposició dels i les participants un servei per a l’atenció i resolució de 

reclamacions derivades del sorteig. 

 Els usuaris i les usuàries podran dirigir-se a: 

- Correu electrònic: contacto@creaconcepto.es 

- Telèfon: 961 367035 

- Correu postal: [CREACONCEPTO CONSULTORA AUDIOVISUAL, S.L. 

Domicili social al carrer Cid nº 10 Bajo, 46530  

Puçol (València). 

mailto:contacto@creaconcepto.es


 Les reclamacions s’hauran de presentar en el termini màxim d’un mes des que s’haja fet el sorteig. 

Les reclamacions presentades amb posterioritat a aquest termini seran desestimades.  

  

5. REGLES DE CONDUCTA  

 5.1. Els participants que, tot i que compliquen amb els requisits i condicions de participació 

esmentats anteriorment, incloguen dins la seua piulada la promoció de productes, béns o serveis; 

utilitzen un llenguatge inapropiat o grosser; facen declaracions injurioses o calumnioses, podran ser 

exclosos de la participació en el sorteig i assumiran de forma exclusiva qualsevol responsabilitat 

derivada del contingut de dita piulada.  

  

5.2. Seran exclosos aquells participants que arriben a qualsevol mena de pacte amb la resta dels 

participants o amb terceres parts amb l’objecte d’influir en el resultat del sorteig.  

  

5.3. Els participants es comprometen a respectar les indicacions de l'equip del programa i, en 

particular, les que transmeten dins del contingut del mateix programa per televisió, Internet i/o xarxes 

socials.  

  

5.4. Les productores podran expulsar els participants que no respecten les regles de conducta, i 

perdran el premi aconseguit, si escau, o el dret a continuar participant en el sorteig.  

   

6. ACCEPTACIÓ DE LES BASES  

 L'enllaç per a accedir a aquestes bases particulars del sorteig es publicitarà en el programa durant tot 

el temps en què es realitze publicitat del sorteig. Abans de participar-hi, els Participants es 

comprometen a llegir les bases amb deteniment. 

  

La participació en el sorteig comporta l’acceptació plena i incondicional per part dels participants de 

les bases, generals i particulars, de participació. 

  

 

 

7. MODIFICACIÓ DE LES BASES. SUSPENSIÓ, ANUL·LACIÓ O AJORNAMENT DEL SORTEIG  

Les productores es reserven el dret a retirar el sorteig de televisió i xarxes socials o a incloure 

variacions o especificacions en la mecànica del sorteig descrita en aquestes bases. En aquest cas, 

s’informarà adequadament dels motius que han generat els canvis en la mecànica. 

 

  



8. PROTECCIÓ DE DADES 

En compliment d'allò previst en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 

d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals 

i a la lliure circulació d'aquestes, s'informa que les dades personals de les persones guanyadores del 

sorteig seran tractades per CREACONCEPTO CONSULTORA AUDIOVISUAL, S.L., amb domicili 

social al carrer Cid núm. 10 Baix, 46530, de Puçol (València), amb CIF B-98761844 i correu electrònic 

contacto@creaconcepto.es amb la finalitat d'atendre l’entrega dels premis a les persones 

guanyadores del sorteig.  

  

Aquest tractament serà necessari per a la verificació del compliment dels requisits per a la participació 

en el sorteig i per a l’entrega dels premis a les persones guanyadores. Les dades dels participants no 

es comunicaran a tercers. Podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, 

limitació i portabilitat al tractament de les seues dades mitjançant una sol·licitud a electrònic 

contacto@creaconcepto.es adjuntant una còpia del document d’identitat en vigor. Té dret a 

demanar la tutela de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades a través del seu web, www.agpd.es 

  

9. JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE 

 Les condicions de participació dels participants i accions de participació del sorteig es regeixen per 

la legislació aplicable de l’Estat espanyol. 

  

Qualsevol controvèrsia o litigi derivat d’aquestes condicions generals i de les específiques de cada 

acció, serà sotmesa als tribunals i jutjats competents a la ciutat de Paterna (València), excepte que la 

llei establisca una altra cosa.  

  

10. BASES GENERALS  

 En tot allò que no estiga expressament previst en les presents bases particulars, el sorteig es regirà 

pel que s’ha establert en els bases generals contemplades en les “condicions generals de 

participació” dels concursos de la cadena, publicades en el web https://www.cvmc.es/b-relacions-

amb-la-ciutadania/ 
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