Štatút verejnej súťaže v Rádiu Regina
o lyžiarsky pobyt v rakúskych Alpách

Názov:
Súťaž s Rádiom Regina o lyžiarsky pobyt v rakúskych Alpách (ďalej len „súťaž“)
Forma:
Verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Termín:
23. januára – 27. januára 2017.
Vyhlasovateľ:
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“). Súťaž sa bude vysielať
na rozhlasovej programovej službe Rádio Regina.
Zámer:
Súťažou posilníme atraktivitu popoludňajšieho prúdového vysielania v Rádiu Regina. Vďaka geografickým informáciám
o lyžiarskych strediskách v Rakúsku a informáciám z tzv. „Bieleho kódexu“, ktoré budú súčasťou moderátorských
informácií ponúkneme poslucháčom aj množstvo zaujímavých údajov.
Umiestnenie vo vysielaní:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) ústnou formou prostredníctvom moderátorov v predpoludňajšom vysielaní
b) v elektronickej forme prostredníctvom facebooku
c) v programe Magazín Rádia Regina odznie publicistický alebo čítaný materiál s tematikou lyžovania a zimného
športového cestovania s odkazom na popoludňajšiu súťaž.
d) Súťažné otázky odznejú v programe Mozaika regiónu od pondelka do štvrtka popoludní.
e) Finalisti súťažia o cenu v piatok v relácii Mozaika regiónu (13:00 – 17:00)
Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a zatelefonujú do živého vysielania Rádia
Regina na vopred oznámené telefónne číslo.
Pravidlá súťaže a vyhodnotenie:
1. Súťaž prebieha počas piatich dní od pondelka do štvrtku.
2. Poslucháč sa do súťaže zapojí zatelefonovaním do živého vysielania na vopred oznámené telefónne číslo.
3. Súťažné otázky odznejú v programe Mozaika regiónu od pondelka do štvrtka popoludní. Moderátor položí poslucháčom,
ktorý sa dovolali do vysielania každý deň tri otázky. Poslucháč, ktorý v daný deň ako prvý správne zodpovie všetky tri
otázky postupuje do piatkového finále (ďalej len „finalista“). V piatok vyžrebuje moderátor poradie pre všetkých 4-och
finalistov (z pondelka až štvrtka), v ktorom sa s nimi v ten istý deň telefonicky spojí a položí im tri finálové otázky.
Finalista, ktorý ako prvý správne zodpovie všetky tri finálové otázky získava cenu.
4. V prípade, ak sa moderátorovi nepodarí spojiť s finalistom na ním oznámené telefónne číslo, finalista prichádza
o poradie a vypadáva zo súťaže.
5. Súťaž v popoludňajšom programe Mozaika regiónu bude označená jinglom „Súťaž“ s použitím zvukovej grafiky
označujúcej komerčné informácie.
6. Poslucháč svojou účasťou v súťaži dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré
sám poskytol), a to výhradne pre potreby súťaže.
7. Finalista, ktorý správne zodpovedal tri otázky v jeden súťažný deň sa môže opätovne zapojiť do súťaže aj ďalší súťažný
deň – zvyšuje tak svoju šancu, že v piatkovom finále bude ako prvý finalista vyžrebovaný on.

8. 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.
9. Cena telefonického hovoru je štandardná podľa cenníka poskytovateľa telefonického spojenia. Tento poplatok podľa
platnej tarify sa nepovažuje za vklad do súťaže.
Vyhodnotenie súťaže:
Výherca bude o výhre upovedomený moderátormi vo vysielaní hneď po správnom zodpovedaní súťažných otázok.
Ceny v súťaži:
1. Cenu do súťaže zabezpečí ARGITOURS Slovakia, Cestovná kancelária, s.r.o. (ďalej len partner súťaže). Cenou je 4dňový pobyt v rakúskych Alpách, ľadovec Mölltaler pre dve osoby. Cena zahŕňa: 3x prenocovanie v ***hoteli, polpenziu,
3-dňový lyžiarsky lístok na Mölltaler Gletscher/Ankogel. Výber termínu podľa obsadenosti kapacít. Termín si určuje
výherca v komunikácii s partnerom súťaže.
2. Cena pobytu nepresahuje 349.- Eur.
3. Ceny do súťaže sú poskytované ako vecné ceny, nie je možné ich nahradiť finančným plnením. Výherca si na
mieste dopláca pobytovú taxu.
Odovzdanie cien:
Cena, poukaz na zimný pobyt pre dve osoby s ubytovaním a polpenziou, bude víťazom zaslaný 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 verejnej súťaže neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu. Podľa § 8 ods. 10 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
v znení neskorších predpisov je vyhlasovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi presnú hodnotu tejto ceny. Cena výhry
nepresiahne sumu 350,- Eur.
Ostatné ustanovenia:
1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
2. Účasťou v súťaži vyjadruje poslucháč súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte a súhlasí
so spracovaním jeho osobných údajov za účelom odovzdania výhry. Taktiež súhlasí s tým, že hovor bude nahrávaný
pre potreby súťaže a rozhlasového vysielania a môže byť opätovne zaradený do rozhlasového vysielania.
3. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
Záverečné ustanovenia:
1. 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.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
3. Súťaž 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 a účinnosť dňom
zverejnenia.

V Bratislave 6. 2. 2017

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

