ŠTATÚT SÚŤAŽE
„LITERA FANÚŠIKOM“
Názov:
Litera fanúšikom (ďalej len „súťaž“)
Forma:
Verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Termín:
Od 14.12.2015 do 18.12.2015
Vyhlasovateľ súťaže:
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“),
organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „OZ SRo“).
Zámer:
Cieľom súťaže je podpora a zatraktívnenie interakcie medzi poslucháčmi a Rádiom Litera. Jej zámerom
je zlepšiť podmienky pre lepšiu komunikáciu s poslucháčom, obnoviť záujem o vysielanie Rádia Litera,
a tak vytvoriť priestor na vznik spätnej väzby a tendencie rastúcej kvality.
Podstatným cieľom je ocenenie poslucháčov za istý druh „vernosti“ voči Rádiu Litera – a to knižným
darčekom, ktorý presne zasahuje cieľovú skupinu poslucháčov zameraných na kvalitnú literatúru a
príbehy.
Propagácia:
Súťaž bude propagovaná prostredníctvom webstránky RTVS a Rádia Litera, prostredníctvom
sociálnych sietí RTVS a Rádia Litera.
Podmienky účasti, definícia orgánov súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči Rádia Litera, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.
Orgány súťaže tvorí Odborná porota a Garant súťaže.
Pravidlá súťaže:
1. V období od 14.12.2015 do 16.12.2015 Rádio Litera ponúkne poslucháčom 3 súťažné otázky – a to
jednu denne o 12:00 hod. prostredníctvom webstránky RTVS, webstránky Rádia Litera a ich sociálnych
sietí.
2. Poslucháč svoje odpovede môže posielať v mailovej podobe non-stop v období od 14.12.2015 od
12.00 hod. do 17.12.2015 do 24.00 hod. na adresu sutaz.litera@rtvs.sk.
3. Súťažiaci poslucháč môže zaslať na každú súťažnú otázku iba jednu odpoveď, ktorú pokladá za
správnu. Ďalšie odpovede v poradí na rovnakú otázku od toho istého súťažiaceho sa nebudú brať do
úvahy. Jedinou výnimkou je prípad, že pošle ešte raz odpoveď na súťažnú otázku z dôvodu opravy
nesprávnej odpovede a v maili uvedie, že predchádzajúce odpovede neplatia. Musí to však stihnúť
v čase trvania súťaže, t.j. v termíne do 17.12.2015 do 24.00 hod.
4. Odpovede na súťažné otázky môže poslucháč poslať naraz, ale aj jednotlivo, t.j. jednu odpoveď za
každý deň, na horeuvedenú e-mailovú adresu.
5. Súťažiaci v súťažnej odpovedi vždy uvedie okrem jednej správnej odpovede svoje celé meno a
adresu trvalého bydliska, inak sa jeho odpoveď pokladá za neplatnú.
6. Výhercovia súťaže budú kontaktovaní po vyhlásení výsledkov prostredníctvom spätného e-mailu
a ich zoznam bude uvedený na webstránke RTVS, webstránke Rádia Litera a ich sociálnych sieťach.
Odborná porota:
Jednotlivé odpovede vyhodnotí odborná porota. Má dvoch členov, ktorých menuje riaditeľ rozhlasových
programových služieb.
Práca poroty spočíva vo vyhodnotení správnosti a nesprávnosti všetkých súťažných odpovedí, ktoré
prídu v termíne súťaže. Porota tiež určí ceny pre víťazov súťaže, pričom môže rozhodnúť, že niektorú z
cien neudelí.
Vyhodnotenie zverejní odborná porota dňa 18. 12. 2015 o 12:00 hod. prostredníctvom webstránky
Rádia Litera a jeho sociálnych sietí.

Garant súťaže:
Odborným garantom súťaže je šéfdramaturgička Rádia Devín poverená riadením umeleckých
programových služieb, ktorých súčasťou je aj Rádio Litera.
Rozhodovanie poroty:
Členovia poroty zhromaždia všetky zaslané odpovede na súťažné otázky, ktoré prídu v stanovenom
termíne súťaže. Každý člen poroty posúdi správnosť zaslaných odpovedí. V 1. fáze hodnotenia sa
vyselektujú všetky správne a nesprávne odpovede. Do žrebovania budú zaradení len súťažiaci, ktorí
odpovedali správne na všetky 3 súťažné otázky. Každý súťažiaci, ktorý odpovie správne na všetky 3
otázky prostredníctvom viacerých mailov, bude zaradený do žrebovania len raz. V 2. fáze hodnotenia
zo súťažiacich, ktorí odpovedali správne na všetky 3 súťažné otázky, porota vyžrebuje 7 výhercov.
Každý z výhercov dostane jednu odmenu v podobe knižnej publikácie, ak sa porota nerozhodne inak.
Ceny v súťaži a ich odovzdávanie:
Každý z výhercov dostane jednu knižnú odmenu. Porota môže oceniť jedného poslucháča viacerými
knihami v prípade, že spomedzi všetkých súťažiacich sa nenájde sedem poslucháčov, ktorí odpovedali
na všetky otázky správne.
Ceny do súťaže sú poskytované ako vecné ceny a nie je možné ich nahradiť finančným plnením.
Cena knihy nepresiahne 350 €.
Výhercom súťaže sa knižné výhry zašlú poštou na adresu trvalého bydliska, ktorú uviedli v súťažnej
odpovedi, pokiaľ sa výherca s vyhlasovateľom súťaže nedohodnú inak, najneskôr do siedmich
pracovných dní od vyhlásenia výsledkov.
Ostatné ustanovenia:
1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
2. Účasťou v súťaži vyjadruje poslucháč súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte a
súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom odovzdania výhry.
Záverečné ustanovenia:
1. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť
pôvodné pravidlá súťaže a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to
spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
3. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č. 171/2005 Z. z Zákona o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska.

V Bratislave dňa 14. 12. 2015

...................................................
Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS

