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Názov hry:
„SMS hra počas MS v hokeji 2016“
Forma:
Vedomostná SMS hra podľa § 845 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
SMS hra bude vysielaná na programovej službe Jednotka a Dvojka.
Hru technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35 830 387.
Obdobie:
Hra prebieha od 6.5. do 22.5.2016. SMS je možné posielať počas vysielania Štúdií a prenosov z MS v hokeji 2016.
Zámer:
- zvyšovanie atraktivity programu a interaktivity programu s divákom,
- podnietenie záujmu potenciálnych divákov o sledovanie programu,
- motivovanie divákov k pravidelnému sledovaniu programu a budovanie návyku diváka.
Propagácia:
SMS hra bude propagovaná formou upútaviek na programových službách Jednotka, Dvojka, verbálne moderátormi
programov, graficky počas hokejových štúdii a na hokej.rtvs.sk.
Podmienky účasti:
Do SMS hry sa môžu zapojiť všetci diváci a poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a využívajú siete slovenských
mobilných operátorov, výlučne prostredníctvom MT cez SIM kartu zaslaním SMS v tvare HOKEJ(medzera)A alebo B na číslo
6666, ktoré bude zverejnené na programových službách RTVS. Zároveň bude zverejnený na programových službách RTVS
oznam, že do hry sa môžu zapojiť len osoby staršie ako 18 rokov. Cena spätnej SMS je 0,80 Eur s DPH. Do hry sa nemôžu
zapojiť zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska, zamestnanci spoločnosti Media RTVS, s.r.o. a zamestnanci spoločnosti
A SMS s.r.o. V prípade, že sa do hry zapojí osoba mladšia ako 18 rokov, hráč je automaticky vylúčený z hry a následne bude
vyžrebovaný nový výherca.
Pravidlá hry a vyhodnotenie
1. Účastníkom SMS hry sa stáva každý, kto pošle SMS odpoveď na vedomostnú otázku v tvare podľa bodu „Podmienky účasti.“
SMS hra prebieha počas hracích dní MS v hokeji. Vedomostné otázky budú vyhlasované denne počas prenosov Štúdií z MS
v hokeji.
2. Do žrebovania o dennú výhru bude zaradený každý účastník hry, ktorý pošle SMS v správnom tvare v čase hry v daný herný
deň so správnou odpoveďou na vedomostnú otázku. Po skončení prenosu posledného hokejového zápasu v danom hracom
dni prebehne žrebovanie výhercu dennej výhry.
3. Do hry o hlavnú výhru postupujú všetky správne odpovede počas trvania SMS hry. Žrebovanie výhercu hlavnej výhry
prebehne po skončení finálového zápasu 22.5.2016.
4. Žrebovanie výhercov v rámci jednotlivých herných dní ako aj žrebovanie výhercu hlavnej výhry sa uskutočňuje elektronicky –
formou náhodného výberu funkciou RANDOM.
5. Počet zaslaných SMS od jednotlivého účastníka hry nie je obmedzený.
6. Súťažiaci svojou účasťou v hre dáva vyhlasovateľovi hry súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.
7. Mená výhercov budú uverejňované na webovej stránke hokej.rtvs.sk
Výhry :
1. Vecné výhry pre jednotlivé denné kolá hry v hodnote nepresahujúcej 350 Eur.
2. Hlavnou výhrou je Škoda Rapid Spaceback. Hodnota hlavnej výhry bude oznámená výhercovi.
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Odovzdanie výhier:
Výhry odovzdá výhercom spoločnosť A SMS spôsobom dohodnutým s výhercom (poštou, kuriérskou službou, osobne).
Výherca bude kontaktovaný telefonicky na telefónnom čísle, z ktorého poslal SMS.
Daňový režim:
Hlavná cena, osobný automobil, podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov
v znení neskorších predpisov. Odovzdávajúci oznámi výhercovi hodnotu výhry a výherca podá daňové priznanie v zmysle
právnych predpisov a zákonnej lehote a vysporiada všetky daňové a odvodové povinnosti z hodnoty hlavnej výhry. Prijatá
výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur je od dane oslobodená, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu sumu 350 Eur,
do základu dane sa zahrnú len príjmy presahujúce ustanovenú sumu.
1.
2.
3.
4.
5.

Ostatné ustanovenia :
Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením.
Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel hry rozhoduje vyhlasovateľ.
Zaslaním SMS do SMS hry vyjadruje hráč súhlas s pravidlami hry obsiahnutými v tomto štatúte.
Hráč berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ, technický zabezpečovateľ spoločnosť A SMS, s.r.o. ani mobilní operátori
nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom hráč vždy dosiahne pripojenie a
dostatočné predpoklady na uskutočnenie SMS komunikácie.
Záverečné ustanovenia:
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. Štatút hry je
zverejnený na: www.rtvs.org/statuty-sutazi-rtvs.
Hra sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovenia zákona č. 171/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka výhry z hier nemožno vymáhať.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť po dni
zverejnenia.

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

