ŠTATÚT DARČEKY
V RÁMCI CYKLICKEJ RELÁCIE „DÁMSKY KLUB“

Názov:
Darčeky v Dámskom klube (ďalej len „relácia“ alebo „DK“)(ďalej len „súťaž“).
Forma:
Súťaž v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „RTVS“)
Súťaž bude vysielaná na televíznej programovej službe – Jednotka.
Termín:
Súťaž sa vysiela v období od 01.01.2017 do 31.12.2017, v súlade s platnou televíznou programovou štruktúrou RTVS.
Zámer:
- zvýšiť atraktivitu vysielania relácie „DK“,
- zvýšiť interaktivitu relácie,
- zvýšiť sledovanosť.
Propagácia:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) ústnou formou prostredníctvom osoby, moderujúcej reláciu,
b) písomne počas vysielania relácie v dolnej časti obrazovky televízneho prijímača, a to minimálne dvakrát počas
vysielania relácie,
c) v elektronickej forme prostredníctvom webovej stránky www.rtvs.sk.
Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci diváci RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov zaslaním správy na facebookovú stránku Dámskeho
klubu (ďalej len ako „FB stránka“), alebo na e-mailovú adresu damskyklub@rtvs.sk so svojim názorom, alebo postrehom
k aktuálne preberanej problematike počas vysielania relácie. Meno výhercu, prípadne mesto, z ktorého výherca pochádza,
bude vyhlásené počas vysielania Dámskeho klubu.
Pravidlá ako získať cenu:
1. Počas živého vysielania „DK“ bude každý deň vo vysielaní, prostredníctvom osôb moderujúcich reláciu „DK“ promovaná
téma, na ktorú môžu všetci diváci reagovať a zapojiť sa do vysielania prostredníctvom FB, alebo zaslaním e-mailu
na damskyklub@rtvs.sk.
2. Divák sa zapojí do súťaže zaslaním správy na FB stránku alebo na e-mailovú adresu damskyklub@rtvs.sk so svojim
názorom, postrehom, prípadne položením zaujímavej otázky k aktuálne preberanej problematike počas vysielania
relácie (ďalej len „súťažiaci“).
3. Výhercu alebo výhercov (maximálne 3 výhercov) vyberú moderátori zo súťažiacich priamo počas vysielania relácie
na základe originality či výnimočnosti zaslaných otázok, nápadov, podnetov, fotografií.
4. Cenu pre konkrétneho diváka vyberie počas vysielania moderátor podľa ich vhodnosti a účelnosti využitia pre konkrétne
volajúceho diváka na základe vlastného uváženia.
5.

Pre potreby odovzdania ceny bude výherca kontaktovaný e-mailom na adresu, z ktorej posielal správnu odpoveď,
správou na FB profil, z ktorého poslal správnu odpoveď prípadne akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.

6.

V prípade, ak sa vyhlasovateľovi súťaže nepodarí skontaktovať sa s výhercom iným spôsobom ako prostredníctvom emailovej komunikácie alebo FB správy, a výherca neodpovie na e-mail alebo FB správu s dopytom na jeho osobné údaje
do 30 dní od odoslania e-mailu alebo FB správy, jeho nárok na výhru zaniká a výhra bude zaradená do nasledujúcich
kôl súťaže.

7. Divák, svojou účasťou – zaslaním správy, dáva vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré
sám poskytol), a to výhradne pre potreby súťaže.
8. Počet zaslaných správ od jednotlivého diváka nie je obmedzený.
9. Do súťaže sa nemôže prihlásiť osoba, ktorá je v pracovno-právnom vzťahu k vyhlasovateľovi súťaže ani osoba, ktorá je
vo vzťahu k osobe podľa prechádzajúcej vety osobou blízkou podľa ustanovenie §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie:
Súťaž sa bude vyhodnocovať počas živého vysielania relácie „Dámsky klub“. Výherca bude o získaní ceny upovedomený
počas relácie moderátormi/kami ústne a po skončení vysielania a po skončení vysielania aj prostredníctvom e-mailovej
komunikácie prípadne FB správy.
Ceny v súťaži:
Cenou v súťaži v každej časti relácie je vecná cena, napr. kniha, kozmetický balíček, parfum, dáždnik, tričko, náhrdelník,
sada pohárov a pod. Maximálna hodnota jednej ceny je 100 eur.
Odovzdanie ceny:
Darček bude výhercovi zaslaný slovenskou poštou do 20 pracovných dní od výberu odmeneného diváka, alebo si ho môže
vyzdvihnúť osobne po vzájomnej dohode a po podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že v deň žrebovania
vyhlasovateľ nemá potrebné údaje na doručenie výhry, 20 pracovných dní sa začne rátať od oznámenia údajov
vyhlasovateľovi.
Daňový režim:
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie ceny podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky
ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie ceny výhercom, budú hradené Výhercom
v celej zákonom stanovenej výške. Vyhlasovateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z ceny podľa príslušného zákona
č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu ceny alebo
výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
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 a získania darčeku podľa tohto štatútu rozhoduje RTVS.
Záverečné ustanovenia:
1. Rozhlas a televízia Slovenska je oprávnená pravidlá súťaže meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá
a nové ustanovenie sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, akým bol zverejnený
pôvodný štatút „Darčeky“.
2. RTVS má právo kedykoľvek súťaž odvolať.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom RTVS a účinnosť dňom jeho zverejnenia .

V Bratislave 18. 1. 2017
Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

