Štatút súťaže
„Poď na lyže s Rádiom_FM“

Názov hry:
Poď na lyže s Rádiom_FM (ďalej len „súťaž“)
Forma:
Verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ:
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“). Súťaž sa bude vysielať na
rozhlasovej programovej službe Rádio_FM (ďalej aj „R_FM“).
Termín:
13. november – 24. november 2017.
Zámer:
Súťažou, ktorú ponúkneme v dvoch kolách posilníme atraktivitu jednotlivých moderovaných blokov Rádia_FM a zvýšime
motiváciu poslucháčov zostať pri počúvaní čo najdlhšie. Vďaka geografickým informáciám o lyžiarskych strediskách v Rakúsku,
ktoré budú súčasťou moderátorských informácií ponúkneme poslucháčom aj množstvo zaujímavých údajov.
Umiestnenie vo vysielaní:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) Ústnou formou prostredníctvom moderátorov, kedykoľvek počas vysielania rozhlasovej programovej služby.
b) V elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky www.fm.rtvs.sk.
Prvý týždeň hry odznie súťažná otázka premiérovo v programe Ráno na eFeMku, a to vždy od pondelka do štvrtku, pričom
v piatok prebehne vyžrebovanie výhercu.
Druhý týždeň bude poslucháčom súťažná otázka položená v programe :Popo_FM, opäť vždy od pondelka do štvrtku
s piatkovým žrebovaním.
Súťažná otázka bude premiérovo položená vždy v pondelok v danom vysielacom bloku, v piatok zo všetkých správnych
odpovedí vyžrebujú moderátori výhercu.
Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a pošlú správnu odpoveď na vedomostnú otázku
formou sms v tvare lyze medzera správna odpoveď a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo) na číslo
7773. Telefónne číslo na posielanie SMS bude zverejnené aj prostredníctvom rozhlasového vysielania.
Otázky, ktoré je potrebné zodpovedať v rámci hry sú zamerané predovšetkým na geografické fakty z oblasti lyžovania
v lyžiarskych strediskách, do ktorých sa poslucháči prostredníctvom súťaže pozývajú.
Pravidlá súťaže a vyhodnotenie:
1. Súťaž „Poď na lyže s Rádiom_FM“ je pravidelná hra v období od 13.11. 20017 do 24.11.2017.
2. Súťaž prebieha v dvoch 5-dňových kolách, pričom každé kolo ponúka možnosť vyhrať poukaz do iného lyžiarskeho
strediska.

Prvé 5-dňové kolo súťaže sa uskutoční v termíne 13. – 17.11.2017 v programe Ráno na eFeMku. Od pondelka do štvrtku
moderátor položí poslucháčom vždy jednu novú otázku týkajúcu sa lyžiarskeho strediska, do ktorého poukaz ponúka.
V piatkovom programe Ráno na eFeMku zo všetkých správnych odpovedí vyžrebuje moderátor výhercu.
Druhé 5-dňové kolo sa uskutoční v termíne 20. – 24.11. 2017 v programe :Popo_FM. Od pondelka do štvrtku moderátor položí
poslucháčom otázku týkajúcu sa lyžiarskeho strediska, do ktorého poukaz ponúka. V piatkovom programe Popo_FM zo
všetkých správnych odpovedí vyžrebuje moderátor výhercu.
3. Poslucháči sa zapoja do súťaže zaslaním sms v tvare lyze medzera správna odpoveď a kontaktné údaje (meno,
priezvisko, adresu a telefónne číslo) na číslo 7773.
4. SMS je možné posielať v deň vyhlásenia vedomostnej otázky počas trvania súťaže, a to od vyhlásenia súťažnej
otázky do 18.00 hod toho istého dňa.
5. Po odoslaní SMS so správnou odpoveďou je poslucháč automaticky zaradený do súťaže.
6. Výherca bude vybratý náhodným výberom zo všetkých správnych odpovedí a kontaktovaný telefonicky vždy v deň po
vyžrebovaní.
7. Poslucháč svojou účasťou v súťaži dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré
sám poskytol), a to výhradne pre potreby súťaže.
8. Počet zaslaných sms správ v od jednotlivého poslucháča 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 predchádzajúcej vety osobou blízkou podľa ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
10. Prihlasovanie do súťaže prostredníctvom SMS technicky zabezpečuje spoločnosť Digital Virgo s.r.o., so sídlom
Šustekova 51, 851 04 Bratislava, IČO: 35 806 915
11. Cena SMS je 0, 20 € (slovom dvadsať eurocentov). Tento poplatok je účtovaný za technické zabezpečenie SMS a
nepovažuje sa ako vklad do súťaže.
Vyhodnotenie súťaže:
Výherca bude o výhre upovedomený moderátormi po piatkovom vyžrebovaní vo vysielaní, prípadne telefonicky po vysielaní.
Ceny v hre:
Ceny do súťaže /celkom 2/ zabezpečí partner súťaže.
Ceny do súťaže obsahujú dva 4-dňové zimné pobyty v rakúskych Alpách pre dve osoby s ubytovaním a polpenziou.
Prvý voucher do strediska Kaprun/Zell am See obsahuje 3x ubytovanie s polpenziou pre dve osoby a 3-dňový skipas pre dve
osoby.
Druhý voucher do strediska Hinterstoder & Wurzerlam obsahuje 3 x ubytovanie s polpenziou a 3-dňový skipas pre dve osoby.
Ceny jednotlivých zimných pobytov nepresahujú 349.- Eur.
Ceny do súťaže –
2 (dva) poukazy na zimnú lyžovačku pre dve osoby s ubytovaním a polpenziou zabezpečí AGRITOURS Slovakia, Cestovná
kancelária, s.r.o.:
-

1 x lyžiarske stredisko Kaprun/Zell am See. Výber termínu podľa voľnej kapacity hotela, mimo 23.12.2017 – 6.1.2018,
27.1. – 10.3. 2018 a 24.3. – 3.4.2018. Termín pobytu je nutné nahlásiť 30 dní pred začatí pobytu. Čerpanie vouchera do
8.4.2018, resp. do konca lyžiarskej sezóny.

-

1 x lyžiarske stredisko Hinterstoder & Wurzerlam. Výber termínu podľa aktuálnej voľnej kapacity v hoteli, okrem
Vianoc, Silvestra, Veľkej noci a Fašiangu 10-17.02.2018. Termín pobytu je nutné nahlásiť 30 dní pred začatím pobytu.
Čerpanie vouchera do 8.4.2018, resp. do konca lyžiarskej sezóny.

Ceny do súťaže 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. Podľa § 8 ods. 10 zák. 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.

V Bratislave dňa 23. 11. 2017

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

