Štatút poslucháčskej súťaže „Advent s majstrami ÚĽUV“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Názov súťaže :
Advent s majstrami ÚĽUV (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, Mlynská dolina, Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „RTVS“). Súťaž sa
vysiela na rozhlasovej programovej službe Rádio Regina Banská Bystrica (ďalej len „RR BB “).
4. Termín :
28.11. 2016 – 23.12.2016

5. Zámer :
Súťaž, v ktorej Rádio Regina Banská Bystrica predstavuje poslucháčom tradičné remeselné postupy ľudovej výroby. V
spolupráci s odborným garantom súťaže pripraví RTVS reportáže z dielní vybraných majstrov ľudových remesiel.
Poslucháči sa dozvedia zaujímavosti o danom remesle, ktoré uchováva a pomáha udržiavať tradície /v tomto prípade zvykoslovie Vianoc/. Zároveň budú mať poslucháči možnosť vyhrať vo vedomostnej súťaži darčekové predmety a
odbornú literatúru; Ceny do súťaže venuje ÚĽUV (ďalej len „partner súťaže“).

6. Umiestnenie vo vysielaní :
Súťaž bude prezentovaná v predpoludňajšej relácii Štvorlístok, ktorú vysiela Rádio Regina Banská Bystrica
v pracovných dňoch 2.12., 9.12., 16.12. a 23.12.2016 v čase cca od 9.05 do 12.00 hod (ďalej len „súťažný deň“).
7. Podmienky účasti :
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči Rádia Regina Banská Bystrica, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a zašlú správnu
odpoveď na vedomostnú otázku (ďalej len „súťažná otázka“) e-mailom na adresu regina.bystrica@rtvs.sk. V texte emailu uvedú správnu odpoveď a kontaktné údaje meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo, prípadne zašlú správnu

odpoveď formou SMS v bystrica medzera správna odpoveď a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefónne
číslo) na číslo 7773. Telefónne číslo na posielanie SMS a e-mailová adresa na posielanie e-mailov bude zverejnená
prostredníctvom vysielania Rádia Regina Banská Bystrica.
8. Pravidlá súťaže :
1. Súťaž bude vysielaná v relácii Štvorlístok v období od 28.11.2016 do 23.12.2016.
2. Súťažná otázka bude vyhlásená moderátorom vo vysielaní Rádia Regina Banská Bystrica každý súťažný deň po
odvysielaní reportáže z dielne konkrétneho majstra tradičnej ľudovej výroby v rámci relácie Štvorlístok.
3. Poslucháč sa zapojí do súťaže buď zaslaním správnej odpovede na súťažnú otázku e-mailom na adresu
regina.bystrica@rtvs.sk a / alebo zaslaním SMS na číslo 7773.
4. E-mailové správy a SMS je možné posielať nepretržite počas trvania jednej relácie Štvorlístok od 9.05 - 11.45 hod.
5. Po odoslaní e-mailu alebo SMS so správnou odpoveďou je poslucháč automaticky zaradený do súťaže (ďalej len
súťažiaci“).
6. Výherca bude vybraný náhodným výberom dramaturgom Rádia Regina Banská Bystrica zo všetkých zaslaných
správnych odpovedí. Každý súťažný deň budú vyžrebovaní dvaja výhercovia. Ten istý súťažiaci sa môže stať
výhercom v rámci jedného súťažného dňa len jedenkrát. Správnu odpoveď i meno výhercu a miesto, odkiaľ
pochádza, odvysiela RTVS každý súťažný deň v závere relácie Štvorlístok (cca o 11,50 hod.).
7. Súťažiaci, svojou účasťou v súťaži, dáva vyhlasovateľovi súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré sám
poskytol), a to výhradne pre potreby Súťaže. Taktiež súhlasí s tým, že jeho meno a miesto, odkiaľ pochádza zverejní
vyhlasovateľ súťaže v závere relácie Štvorlístok.
8. Počet zaslaných e-mailov a SMS z jedného telefónneho čísla alebo z jedného e-mailového konta 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.
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.

9. Vyhodnotenie súťaže :
Výherca bude o výhre upovedomený po skončení relácie Štvorlístok a to telefonicky produkciou Rádia Regina
Banská Bystrica.
10. Ceny v súťaži :
Ceny do súťaže /celkom 8/ zabezpečí partner súťaže. Cenou sú darčekové predmety ÚĽUV a odborná literatúra o
tradičných ľudových remeslách, maximálna hodnota jednej výhry je 50 EUR, minimálna 10 €. Ceny do súťaže sú
poskytované ako vecné ceny a nie je možné ich nahradiť finančným plnením.
11. Odovzdanie cien :
Ceny budú výhercom zaslané na adresy uvedené výhercami a to prostredníctvom podateľne RTVS v prvý pracovný
deň, ktorý nasleduje po dni, v ktorom bol výherca vyžrebovaný.
12. 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.
13. 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.
4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
14. 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.
15. Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť
dňom zverejnenia.
V Bratislave dňa 25. 11. 2016

Mgr. Tibor Búza
Poverený zástupca generálneho riaditeľa
Rozhlasu a televízie Slovenska
v čase jeho neprítomnosti

