ŠTATÚT televíznej SMS hry
„Liga majstrov a Európska liga UEFA v sezóne 2015/16“

Názov hry:
SMS hra „Liga majstrov a Európska liga UEFA v sezóne 2015/16“
Forma:
Zábavná 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.
Termín:
Hra prebieha od 25.11. 2015 do 28.5. 2016.
Zámer:
- zvýšenie interaktivity medzi divákom a tvorcami, komentátormi štúdií,
- zvýšenie záujmu o sledovanie štúdií ako aj samotných športových prenosov
- motivácia fanúšikov športu k pravidelnému sledovaniu štúdií a udržanie ich pozornosti aj
počas priamych prenosov s predpokladom eliminácie voľby iného TV programu.
Propagácia:
SMS hra bude propagovaná na programovej službe Jednotka, Dvojka počas Štúdií k priamym
prenosom a na internetových stránkach RTVS.
Podmienky účasti:
Do SMS hry sa môžu zapojiť všetci užívatelia sietí slovenských mobilných operátorov, ktorí zašlú
hernú SMS výlučne prostredníctvom mobilného telefónu (ďalej „MT“) cez SIM kartu v tvare
LIGA(medzera)A alebo B na číslo 6666. SMS bude spoplatnená podľa platného cenníka príslušného
telekomunikačného operátora. Cena spätnej SMS je 0,80 eur s DPH.
Pravidlá hry:
Verejná divácka vedomostná SMS hra je kontinuálna a prebieha v období od jej vyhlásenia až do
28.5. 2016 (finálový zápas Ligy majstrov UEFA). SMS hra sa skladá z jednotlivých hracích kôl, ktoré
prebiehajú počas vysielania zápasov a štúdií. Súťažiaci môžu odpovedať na vedomostnú otázku
kedykoľvek v čase od vyhlásenia daného kola hry do jeho uzávierky. Výherca cien daného kola bude
uvedený na rtvs.sk
1. Súťažiaci môžu počas vysielania prenosov zápasov Ligy majstrov a Európskej ligy,
odpovedať na vedomostnú otázku a hrať o vecné ceny v rámci jedného hracieho kola
a o hlavnú výhru. K vedomostnej otázke sú 2 možnosti A alebo B pre výber správnej
odpovede.
2. Súťažiaci zasiela SMS v tvare LIGA(medzera)A alebo B na SMS číslo 6666.
3. SMS hry sa môžu zúčastniť užívatelia sietí mobilných operátorov Slovak Telekom, a. s.,
Orange Slovensko, a. s. a O2 Slovakia, s.r.o., ktorí zašlú SMS prostredníctvom mobilného
telefónu cez SIM kartu.
4. SMS budú prijaté, len ak budú zaslané v správnom formáte LIGA(medzera)A alebo B na
SMS číslo 6666.

5. Súťažiaci po zaslaní SMS správy obdrží na mobilný telefón spätnú SMS, ktorá bude
obsahovať poďakovanie za zaslanie SMS správy.
6. Uzávierka jednotlivého kola hry je po skončení zápasu.
7. Súťažiaci, ktorí správne odpovedia na vedomostnú otázku sa dostanú do žrebovania o ceny
daného kola a zároveň budú zaradení do žrebovania o hlavnú výhru.
8. Hlavná výhra bude žrebovaná po skončení SMS hry po skončení finálového zápasu Ligy
majstrov.
9. Počet SMS od jednotlivého súťažiaceho a zaslaných z jedného mobilného telefónu (z jednej
SIM karty) nie je obmedzený.
10. Pre potreby odovzdania výhier výhercovi bude tento spätne telefonicky kontaktovaný na
účastníckej telefónnej stanici, z ktorej posielal SMS správu. V prípade, ak sa vyhlasovateľovi
hry nepodarí kontaktovať výhercu v rámci 3 pokusov o kontaktovanie za účelom odovzdania
výhry v priebehu 1 hodiny, bude vyžrebovaný iný súťažiaci, ktorý získa výhru a súťažiaci,
s ktorým sa nepodarilo skontaktovať, stráca akékoľvek nároky na výhru.
11. Cena spätnej SMS je 0,80 Eur s DPH.
Vyhodnotenie hry:
Do žrebovania o ceny bude zaradený každý účastník hry, ktorý pošle SMS v správnom tvare so
správnou odpoveďou v čase hry. Žrebovanie cien v hre sa uskutoční elektronicky - formou
náhodného výberu funkciou RANDOM. Žrebovanie zabezpečí zamestnanec spoločnosti A SMS.
Mená výhercov budú oznámené na webovej stránke rtvs.sk
Ceny hry a ich hodnota :
1. Cenou pre jednotlivé hracie kolá sú: bunda 80 €, čiapka 20 €, darčeková platobná karta s
kreditom 50 €, futbalová lopta 127 € a vo vybraných hracích kolách vstupenky na zápasy
Ligy majstrov.
2. Hlavnou cenou je: darčekové platobné karty s kreditom 3x100 €, bunda 80 €, čiapka 20 €,
futbalová lopta 127 €
Odovzdanie cien:
Ceny budú výhercom zaslané poštou.
Daňový režim:
Vecné ceny: v zmysle § 9 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, v znení neskorších predpisov
sú oslobodené od dane z príjmov ceny z verejných súťaží neprevyšujúce hodnotu 350 Eur za
cenu. Vecné ceny v hodnote vyššej ako 350 Eur, si výherca zdaňuje prostredníctvom svojho
daňového priznania.
Ostatné ustanovenia :
1. Vecné plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným
plnením.
2. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel hry rozhoduje vyhlasovateľ.
4. Zaslaním hernej SMS do SMS hry vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami hry obsiahnutými
v tomto štatúte.
5. Súťažiaci 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 súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a
dostatočné predpoklady na uskutočnenie hernej SMS komunikácie.
6. Podmienky hry sa riadia ustanoveniami tohto štatútu.

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. Výhry z hier nemožno vymáhať.
Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie
Slovenska.

V Bratislave dňa 28. 10. 2015

Ing. Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

