Štatút poslucháčskej hry „Prvá lyžovačka s Rádiom Slovensko“

Názov hry:
Prvá lyžovačka s Rádiom Slovensko (ďalej len „hra“)
Forma:
Hra v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska - Slovenský rozhlas, Mlynská dolina, Bratislava (ďalej len RTVS). Hra sa vysiela
v Rádiu Slovensko - organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len RS).
Termín:
20. novembra – 8. decembra 2017.
Zámer:
Hrou, v ktorej Rádio Slovensko ponúka možnosť poslucháčom vyhrať šesť zimných pobytov v rôznych
lyžiarskych strediskách v Rakúsku, sledujeme zatraktívnenie vysielania v zimnom období, zvýšenie motivácie
poslucháčov počúvať nás pozorne a kontinuálne a zároveň zlepšenie informovanosti verejnosti v oblasti
rekreačného športovania a športovej turistiky. Zároveň tým priamo prispievame k podpore zdravého spôsobu
života a k podpore športových aktivít našich poslucháčov.
Propagácia:
Hra bude prezentovaná nasledovne:
a) Ústnou formou prostredníctvom moderátorov, kedykoľvek počas vysielania rozhlasovej programovej služby
b) V elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky www.rtvs.sk
c) V relácii Dobré ráno, Slovensko – vyhlásenie otázky na daný deň (6-krát počas trvania hry) a upútavka na
hru.
d) Dopoludňajšie prúdové vysielanie - tízing na hru počas celého obdobia trvania hry, pripomenutie otázky na
daný deň, tízing na žrebovanie výhercu (6-krát počas trvania hry).
e) Popoludňajšie prúdové vysielanie – zostrih rozhovoru s víťazom zimného pobytu (6-krát počas trvania hry).
Podmienky účasti:
Do hry sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a pošlú správnu odpoveď na
vedomostnú otázku mailom na adresu: prvalyzovacka@rtvs.sk a v texte e-mailu uvedú správnu odpoveď
a kontaktné údaje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, prípadne pošlú sms v tvare prvalyzovacka
medzera správna odpoveď a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo) na číslo 7773.
Telefónne číslo na posielanie SMS a emailová adresa na posielanie emailov bude zverejnená aj
prostredníctvom rozhlasového vysielania.
Otázky, ktoré je potrebné zodpovedať v rámci hry sú vedomostného charakteru.

Pravidlá hry:
1. Hra „Prvá lyžovačka s Rádiom Slovensko“ je pravidelná hra v období od 20.11.2017 do 8.12.2017.
2. Hru vyhlásime počas 6-tich určených dní v rannom rozhlasovom vysielaní pred 09.00. Moderátor vo vysielaní
uvedie vedomostnú otázku, ktorá bude zverejnená aj prostredníctvom internetovej stránky www.rtvs.sk a zároveň
avízo na jej zopakovanie v predpoludňajšom vysielaní.
3. Hru budeme avizovať vo vstupoch moderátora po 9:30 a po 10:00 hod.

4. Poslucháči sa zapoja do hry zaslaním emailu na adresu: prvalyzovacka@rtvs.sk a v texte e- mailu uvedú správnu
odpoveď a kontaktné údaje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, prípadne pošlú sms v tvare prvalyzovacka
medzera správna odpoveď a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo) na číslo 7773.
5. E-mailové správy a SMS je možné posielať v deň vyhlásenia vedomostnej otázky počas trvania hry a to od
vyhlásenia súťažnej otázky do 12.00 hod.
6. Po odoslaní e-mailu alebo SMS, je hráč automaticky zaradený do hry.
7. Možný výherca bude vybratý náhodným výberom a kontaktovaný telefonicky v herné dni. Následne mu bude
opätovne položená rovnaká vedomostná otázka za účelom overenia správnej odpovede a vyhotovenia rozhovoru
podľa bodu 11 pravidiel hry.
8. Telefonický hovor za účelom zodpovedania otázky sa uskutoční v herných dňoch čase od 12:00 hod do 13:00
hod.
9. Pre získanie výhry, musí výherca správne odpovedať na vedomostnú otázku. V prípade, že na otázku neodpovie
správne, bude náhodným výberom vybraný ďalší poslucháč, ktorý bude mať možnosť odpovedať na vedomostnú
otázku. Za nesprávne zodpovedanie otázky sa považuje aj prípad, ak možný výherca odpovie na vedomostnú
otázku správne prostredníctvom e- mailu alebo sms, ale pri telefonickom kontaktovaní za účelom overenia
odpovede neodpovie správne. Tento postup sa aplikuje dovtedy kým niekto nevyhrá jednu z cien uvedených
v tomto štatúte za daný týždeň.
10. Celý rozhovor s vyžrebovaným poslucháčom (poslucháčmi) bude prednahratý a do vysielania pôjde už ako
hotový. Moderátor prúdového vysielania príspevok len uvedie a ohlási. Tento záznam bude vysielaný po 13:00
hod.
11. Hráč svojou účasťou v hre dáva vyhlasovateľovi hry súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré sám
poskytol), a to výhradne pre potreby hry. Taktiež súhlasí s tým, že hovor bude nahrávaný pre potreby hry
a rozhlasového vysielania a môže byť zaradený do rozhlasového vysielania.
12. Počet zaslaných e-mailov od jednotlivého hráča nie je obmedzený.
13. Zamestnanci vyhlasovateľa hry a ich rodinní príslušníci sú vylúčení z hry.
14. Prihlasovanie do hry prostredníctvom SMS technicky zabezpečuje spoločnosť Digital Virgo s.r.o., so sídlom
Šustekova 51, 851 04 Bratislava, IČO: 35 806 915
15. Cena SMS je 0, 20 € (slovom dvadsať eurocentov). Tento poplatok je účtovaný za technické zabezpečenie SMS
a nepovažuje sa ako vklad do hry.

Vyhodnotenie hry:
Výherca bude o výhre upovedomený moderátormi hneď po správnom zodpovedaní na vedomostnú otázku.
Ceny v hre:
Ceny do hry /celkom 6/ zabezpečí partner hry.
Ponuka obsahuje pobyty podľa nižšie uvedenej špecifikácie v Rakúskych Alpách pre dve osoby so skipasom,
ubytovaním a raňajkami. Ceny jednotlivých zimných pobytov nepresahujú 349.- Eur.
Ceny do hry 6 (šesť) poukazov na zimnú lyžovačku pre dve osoby so skipasom, ubytovaním a raňajkami
zabezpečí cestovná kancelária Agritours Slovakia s.r.o.
20. 11 a 24. 11 – 4 dňový pobyt v Zell am See pre 2 osoby
27.11 a 1. 12. - 4 dňový pobyt v Rakúskych Alpách, ľadovec Mölltaler pre 2 osoby
4. 12. a 8. 12 - 4- dňový pobyt v Rakúskych Alpách, lyžiarske stredisko Stubai pre 2 osoby
Ceny do hry sú poskytované ako vecné ceny, nie je možné ich nahradiť finančným plnením. Výherca si na mieste
dopláca pobytovú taxu.
Odovzdanie cien:
Ceny, poukazy na zimné pobyty pre dve osoby s ubytovaním a polpenziou budú víťazom zaslané
prostredníctvom podateľne RTVS nasledujúci pracovný deň po vyžrebovaní, na adresu uvedenú výhercom.

Daňový režim :
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 hier neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu.
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 hry podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.

Záverečné ustanovenia :
1. Zapojením sa do hry vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami hry obsiahnutými v tomto štatúte.
2. 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.
Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska.

V Bratislave dňa: 16.11.2017

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

