Štatút Darčeky
v rámci cyklickej relácie „Večera s Havranom“
Názov:
Darčeky vo Večeri s Havranom („VsH“)(ďalej len „hra“)
Forma:
Hra v zmysle § 845 a § 846 zákona 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 – Dvojka.
Termín:
Hra sa vysiela v období od 13.01.2016 do 31.12.2016, v súlade s platnou televíznou
programovou štruktúrou RTVS.
Zámer:
- zvýšiť atraktivitu vysielania relácie „VsH“
- zvýšiť interaktivitu relácie
- zvýšiť sledovanosť
Propagácia:
Hra bude prezentovaná nasledovne:
a) ústnou formou prostredníctvom osoby, moderujúcej reláciu
Podmienky účasti:
Do hry sa môžu zapojiť všetci diváci RTVS, ktorí sa aktívne zapoja a pošlú svoj podnet na
oznámenú tému nasledujúcej relácie a to na facebookovú (ďalej len ako „FB“) stránku
Večere s Havranom, alebo na mailovú adresu vecerashavranom@rtvs.sk. Mailová adresa
bude zverejnená aj vo vysielaní programu „VsH“. Adresa bude zverejnená aj vo vysielaní
programu „VsH“ rovnakým spôsobom ako propagácia hry.

Pravidlá ako získať darček :
Odmenený bude divák, ktorý napíše tvorcom relácie zaujímavý podnet k ohlásenej téme,
ktorá bude predmetom diskusie v ďalšej časti relácie „VsH“.
Darček možno získať v období vysielania relácie „Večera s Havranom“ (od 13.01.2016 do
31.12.2016).
1. Počas vysielania „VsH“ bude každý týždeň vo vysielaní, prostredníctvom osoby moderujúcej
reláciu „VsH“ promovaná téma, na ktorú môžu všetci diváci reagovať a zapojiť sa do hry
prostredníctvom FB, alebo zaslaním e- mailu na vecerashavranom@rtvs.sk.

2. Zaslaním zaujímavého podnetu, alebo otázky na oznámenú tému nasledujúcej relácie sa
divák automaticky stáva potenciálnym uchádzačom o darček.
3. Pred začatím nasledujúcej relácie vyberie moderátor jedného z pomedzi všetkých divákov,
ktorí sa zapojili do hry. Divák, ktorý získa darček bude vybratý na základe originality či
výnimočnosti napísaného podnetu.
4. Pre potreby odovzdania darčeku bude divák kontaktovaný správou prostredníctvom
odpovede na e-mailovú adresu, z ktorej poslal svoj podnet, alebo prostredníctvom FB na FB
profil, z ktorého posielal svoj podnet, alebo prípadne po získaní jeho tel. čísla aj telefonicky.
5. V prípade, ak sa vyhlasovateľovi hry nepodarí skontaktovať s výhercom iným spôsobom
ako prostredníctvom e- mailovej komunikácie alebo FB správy, a výherca neodpovie na email alebo FB správu s dopytom na jeho osobné údaje za účelom doručenia darčeku do 30
dní od odoslania e- mailu alebo FB správy, jeho nárok na výhru zaniká a výhra bude udelená
inému z divákov, ktorý zareagoval na danú tému.
6. Odmenený divák, svojou účasťou – zaslaním správy, dáva vyhlasovateľovi súhlas so
spracovaním jeho osobných údajov ( ktoré sám poskytol), a to výhradne pre potreby
odovzdania darčeku.
7. Počet zaslaných správ od jednotlivého diváka nie je obmedzený.
8. Pokiaľ chce výherca pre potreby televízneho vysielania ostať anonymný, jeho nároku bude
vyhovené pokiaľ svoju žiadosť napíše e-mailom alebo FB správou.
Vyhodnotenie:
Hra sa bude vyhodnocovať prostredníctvom Facebookovej stránky relácie v priebehu 3 dní
nasledujúcich po dni vysielania tej časti relácie „Večera s Havranom“, súčasťou ktorej bude
téma, na ktorú diváci posielali svoje podnety.
Darčeky:
Darček v každej časti relácie „VsH“ je balíček kníh, ktoré do relácie prinášajú hostia relácie.
Maximálna hodnota jednej ceny je 80 eur.
Odovzdanie darčeku:
Darček bude výhercovi zaslaný slovenskou poštou do 20 pracovných dní od vyžrebovania
výhercu, alebo si ju môže vyzdvihnúť osobne po vzájomnej dohode a po podpísaní
preberacieho protokolu.
Daňový režim :
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie ceny podľa platných právnych predpisov
Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne
vzťahovať na nadobudnutie ceny výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom
stanovenej výške. Vyhlasovateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z ceny podľa
príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia

nemajú právny nárok na zámenu ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej
kompenzácie.
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 a získania darčeku podľa tohto
štatútu rozhoduje Rozhlas a televízia Slovenska.
Záverečné ustanovenia :
1. Rozhlas a televízia Slovenska je oprávnená pravidlá pre získanie darčeku meniť. V takomto
prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá a nové ustanovenie sa riadi zmenenými či novými
pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút „Darčeky
vo Večeri s Havranom“.
2. Rozhlas a televízia Slovenska má právo kedykoľvek odvolať poskytovanie darčekov.
Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie
Slovenska.
V Bratislave dňa 22. 12. 2015

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

