Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava

IP 30 /2015

ŠTATÚT SMS hry
v rámci programu „Hurá do záhrady“
Názov hry:
„SMS hra v rámci programu „Hurá do záhrady“(ďalej len „hra“)

Forma:
Verejná hra podľa § 845zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), Mlynská dolina, 845 45 Bratislava
Hra bude vysielaná na programovej službe – Jednotka.

Termín:
Hra sa vysiela v priebehu roku 2015, v súlade s platnou televíznou programovou štruktúrou RTVS.

Zámer:
- zvýšiť atraktivitu vysielania programu „Hurá do záhrady“
- zvýšiť interaktivitu programu
- zvýšiť sledovanosť

Propagácia:
Hra bude prezentovaná vo vysielaní programov „Hurá do záhrady“. Zverejnená bude aj na webovej
stránke spoločnosti Green Media Production, s.r.o.

Podmienky účasti:
Do hry sa môžu zapojiť všetci diváci RTVS, ktorí pošlú SMS v tvare SUTAZ(medzera) písmeno
správnej odpovede, na číslo 7009, ktoré bude zverejnené aj vo vysielaní programu „Hurá do záhrady“.

Pravidlá hry:
1. Divácka – SMS hra je kontinuálna v období vysielania programu „Hurá do záhrady“ od 29.3. do
30.11. 2015.
Počas vysielania programu „Hurá do záhrady“ bude na obraze promovaná vedomostná otázka
z konkrétneho dielu relácie, tvar SMS správy, možnosti odpovedí a cena SMS správy.
Súťažiaci sa zapojí do hry zaslaním SMS správy v tvare SUTAZ(medzera)písmeno správnej odpovede
na vedomostnú otázku, na číslo 7009.
V spätnej SMS správe bude súťažiacemu oznámené, že sa správnou odpoveďou zapojil do hry a je
v žrebovaní o týždennú cenu.
2. Po správnom zodpovedaní vedomostnej otázky je súťažiaci zaradený do žrebovania o týždennú
vecnú cenu do hodnoty 200€.
3. Po nesprávnom zodpovedaní otázky je súťažiaci spätnou SMS upovedomený, že jeho odpoveď
bola nesprávna a pokiaľ chce byť v žrebovaní, musí poslať SMS správu so správnou odpoveďou.
4. Vyžrebovaný súťažiaci, ktorý správne odpovedal na vedomostnú otázku bude kontaktovaný na
telefónnom čísle, z ktorého poslal SMS správu a bude mu položená druhá vedomostná otázka
z oblasti záhradkárstva. V prípade, ak aj na druhú vedomostnú otázku odpovie správne, vyhráva
týždennú cenu. V prípade, ak vyžrebovaný súťažiaci neodpovie na druhú vedomostnú otázku
správne, týždennú cenu nezíska a žrebuje sa zo správnych odpovedí ďalší súťažiaci, až do okamihu,
kým niektorý súťažiaci nezíska týždennú vecnú cenu.
5. Súťažiaci, svojou účasťou v hre , dáva vyhlasovateľovi hry súhlas so spracovaním jeho osobných
údajov (ktoré sám poskytol), a to výhradne pre potreby hry .
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6. Počet zaslaných SMS správ od jednotlivého súťažiaceho nie je obmedzený. Cena za spätnú SMS je
1,60 eur s DPH.
Vyhodnotenie hry:
1. Týždenné ceny sa budú žrebovať vždy v sobotu pred vysielaním programu „Hurá do záhrady“.
Výherca bude zverejnený v pondelok po sobotňajšom žrebovaní na www.huradozahrady.sk
Ceny budú žrebované kompetentným pracovníkom Green Media Production, s.r.o. v sídle
spoločnosti Green Media Production, s.r.o., Kašmírska 9, 821 04 Bratislava. Výhercovia týždenných
cien budú zverejnení na www.huradozahrady.sk
Ceny v hre:
Vecná cena v každej časti programu „Hurá do záhrady“ - potreby pre záhradkárov v hodnote do

200 eur.
Ceny do SMS hry poskytuje spoločnosť Green Media Production, s.r.o.
Odovzdanie cien:
Vecné ceny budú výhercom zaslané kuriérom spoločnosťou Green Media Production, s.r.o. do 20tich pracovných dní od vyžrebovania výhercu .
Daňový režim :
Ceny podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov. Dani podľa príslušného zákona vo výške 19 % podliehajú ceny nad 350
eur.
Ostatné ustanovenia :
1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel hry podľa tohto štatútu
vyhlasovateľ.

rozhoduje

Záverečné ustanovenia :
1. Vyhlasovateľ hry je oprávnený pravidlá hry meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné
pravidlá hry a hra sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako
bol zverejnený pôvodný štatút.
2. Vyhlasovateľ hry si vyhradzuje právo odvolať hru.
Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska.
V Bratislave dňa 30.3.2015

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

