ŠTATÚT SÚŤAŽE „VÝZVA NA SOCIÁLNEJ SIETI POČAS RELÁCIÍ
„PARK“ A „PARK2“

1.1. Účel vydania:
Účelom vydanie štatútu súťaže je určenie pravidiel súťaže prebiehajúcej na sociálnej sieti Facebook v súvislosti
s vysielaním relácií „PARK“ a „PARK2“, ktoré budú vysielané na programovej službe Jednotka a Dvojka.
1.2. Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

1.3. Forma:
Súťaž podľa §845 – 849 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
1.4. Názov súťaže:
Výzva na sociálnej sieti počas relácií „PARK“ a „PARK2“ (ďalej len „súťaž“)
1.5. Termín:
Súťaž prebieha v období od 21.3.2016 do 31.12.2016 v súlade s platnou televíznou programovou štruktúrou RTVS.
1.6. Zámer:
-

zvýšiť atraktivitu vysielania relácií „PARK“ a „PARK2“,
zvýšiť interaktivitu relácie,
zvýšiť sledovanosť.

1.7. Propagácia:
Súťaž bude prezentovaná ústnou formou prostredníctvom osôb moderujúcich relácie PARK ONLINE, PARK a PARK2.
1.8. Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci diváci RTVS. Diváci sa do súťaže zapoja prostredníctvom sociálnej siete Facebook.

1.9. Pravidlá hry:
a) Súťaž bude pravidelná v období televízneho vysielania relácií PARK a PARK2, a to od 21.3.2016 do
31.12.2016.
b) Súťaž, vrátane podmienok jej splnenia, bude vyhlásená na sociálnej sieti Facebook:
https://www.facebook.com/sledujpark/?fref=ts
c) Súťaž sa bude týkať vždy tej časti relácie, ktorej výroba je práve streamovaná na internetovej stránke
parkonline.sk a na ktorú nadväzujú televízne premiéry relácií PARK a PARK2. Súťažiaci sa do hry zapojí
splnením moderátorom vyhláseného zadania prostredníctvom sociálnej siete Facebook.
d) Moderátor vyberie víťaza, zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže zapojili.
e) Lehota na zapojenie sa do súťaže trvá od jej vyhlásenia na Facebook stránke relácie do termínu, ktorý bude
divákom oznámený osobou moderujúcou reláciu.
f) Po nesplnení zadania súťažnej úlohy je súťažiaci zo súťaže automaticky vylúčený.
g) Súťažiaci svojou účasťou v hre dáva vyhlasovateľovi hry súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré
sám poskytol) a to výhradne pre potreby súťaže.
h) Každý súťažiaci sa môže do aktuálne vyhlásenej súťaže na sociálnych sieťach zapojiť aj viac krát, ale vecná
cena mu môže byť udelená len jedna.

1.10. Vyhodnotenie súťaže:
Vecná cena bude udelená vybranému súťažiacemu na základe splnenia vopred stanovených podmienok súťaže.
a Vyhodnotenie sa uskutoční oznámením výhercu na Facebook stránke relácie: https://www.facebook.com/sledujpark.
1.11. Ceny v súťaži:
Vecné ceny budú do súťaže zaraďované priebežne, pričom maximálna hodnota jednej vecnej ceny je do 350€ (slovom
tristopäťdesiat eur).
1.12. Odovzdanie vecnej ceny:
a)
b)
c)

Výherca bude kontaktovaný vyhlasovateľom súťaže prostredníctvom sociálnej siete Facebook za účelom
zaslania/odovzdania výhry.
V prípade ak výherca nebude reagovať na kontaktovanie vyhlasovateľa ohľadom výhry do 48 hodín od
vyhodnotenia súťaže a nepotvrdí svoj záujem o prevzatie výhry, nárok na výhru zaniká, i keď sa o výhre
nedozvedel.
Vecná cena bude úspešnému súťažiacemu zaslaná poštou na adresu oznámenú výhercom.

1.13. Daňový režim:
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj
všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom budú
hradené výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Vyhlasovateľ nezodpovedá za dane vyplývajúce z výhry podľa
príslušného zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok
na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
1.14. Ostatné ustanovenia:
a)
b)
c)
d)

Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
Vyhlasovateľ neuhradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži.
Vyhlasovateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím,
neprijatím, zrieknutím, resp. nevyužitím výhry.

1.15. Záverečné ustanovenia:
a) 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.
b) Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
c) Hra 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.
d) Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska.
V Bratislave dňa 30. 5. 2016

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

