Štatút telefonickej vedomostnej hry „Jeseň v kúpeľoch Piešťany“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Názov súťaže :
Jeseň v kúpeľoch Piešťany (ďalej len „súťaž“)
2. Forma:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
3. Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska – OZ Slovenský rozhlas, Mlynská Dolina, Bratislava (ďalej len RTVS). Súťaž sa vysiela
na rozhlasovej programovej službe Rádio Regina (ďalej len “Rádio Regina“).
4. Termín :
10.10. –14.10.2016
5. Zámer :
Súťaž v ktorej Rádio Regina ponúka možnosť vyhrať v piatok poukaz pre 2 osoby na víkendový pobyt s ubytovaním
a polpenziou od spoločnosti SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. (ďalej len „partner súťaže“), zvýši
počúvanosť Rádia Regina.
6. Umiestnenie vo vysielaní :
- 10.10. – 14.10.
- 10.10. – 14.10.

Upútavky na súťaž v rámci upútavkových blokov
Súťaž vo vysielaní o 16:48

7. Podmienky účasti :
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči Rádio Regina, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a odpovedia na 3 vedomostné
otázky v telefonickom rozhovore. Otázky budú zverejňované aj prostredníctvom vysielania Rádia Regina ako aj
prostredníctvom internetovej adresy www.rtvs.sk

8. Pravidlá súťaže :
1. Súťaž „Jeseň v kúpeľoch Piešťany“ bude vysielaná v pracovných dňoch roka 2016, a to 10.10. – 14.10.
2. Vedomostné otázky budú vyhlásené moderátorom vo vysielaní Rádia Regina po 16:30 hod počas každého herného
dňa, t.j. 10.10. – 13.10. 2016
3. Poslucháč sa zapojí do súťaže tak, že zatelefonuje na kontaktné telefónne číslo zverejnené na internetovej adrese
www.rtvs.sk a vo vysielaní Rádia Regina a zodpovie 3 vedomostné otázky, ktoré mu položí moderátor. Po správnom
zodpovedaní troch vedomostných otázok poslucháč uvedie svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa,
telefónne číslo) a je automaticky zaradený do súťaže ako možný výherca.

4. V piatok 14.10. 2016 budú podľa vyžrebovaného poradia telefonicky kontaktovaní možní výhercovia a budú im
položené tri súťažné otázky. Víťazom súťaže sa stáva ten možný výherca, ktorý ako prvý správne odpovie na všetky
tri súťažné otázky.

5. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov
výhradne pre účely súťaže. Taktiež súhlasí s tým, že rozhovor s ním ako výhercom súťaže bude nahrávaný pre
potreby rozhlasového vysielania a môže byť zaradený do rozhlasového vysielania.
6 . 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.
7. Vyhodnotenie hry :
Výherca bude o výhre upovedomený moderátormi v živom vstupe hneď po správnom zodpovedaní vedomostných
otázok.
8. Cena v súťaži :
Cenu poskytne partner súťaže. . Cenou v súťaži je poukaz pre 2 osoby na víkendový pobyt s ubytovaním na 2 noci
a polpenziou v Kúpeľoch Piešťany v hodnote 349 eur. Cena do súťaže je poskytovaná ako vecná cena, nie je možné
ju nahradiť finančným plnením.
9. Odovzdanie ceny :
Cena budú výhercovi zaslané na uvedenú adresu prostredníctvom podateľne RTVS v pracovný deň, ktorý nasleduje
po súťažnom dni, v ktorom výherca správne zodpovedal súťažné otázky.
10. 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.
11. 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 súťaže podľa tohoto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ
súťaže.
3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takom prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá
súťaže a súťaž sa riadi novými pravidlami, zverejnenými rovnakým spôsobom ako pôvodné pravidlá súťaže.
12. Záverečné ustanovenia :
1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže, obsiahnutými v tomto štatúte.
2. Súťaž podľa tohoto štatútu 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.
13. Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť
dňom zverejnenia.
V Bratislave dňa 7. 11. 2016
Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS

