Štatút vedomostnej súťaže „Poznáte klasiku?“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Názov súťaže:
Poznáte klasiku? (ďalej len „súťaž“)
2. Forma:
Verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Vyhlasovateľ:
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“). Súťaž sa bude vysielať
na rozhlasovej programovej službe Rádio Devín (ďalej len „RD“).
4. Termín:
1. 9. 2017 – 25. 9. 2017
5. Zámer :
Zámerom súťaže je zvyšovanie záujmu o rozhlasovú hru, pripomenutie výnimočných rozhlasových hier z archívu RTVS
a motivácia k počúvaniu aktuálnej dramatickej tvorby a v neposlednom rade podpora súťaže Týždeň rozhlasovej hry
2017.
6. Umiestnenie vo vysielaní :
Výsledky súťaže budú zverejnené vo vysielaní Rádia Devín, v relácii Ars rádio 22. 9. v čase medzi 14.04 až 15.00.
7. Podmienky účasti :
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS vo veku od 18 rokov. Poslucháč sa do súťaže zapojí zaslaním
správnej odpovede na súťažnú otázku na e-mail poznateklasiku@rtvs.sk. 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.
8. Pravidlá súťaže:
1. V pracovných dňoch 1. 9. 2017 – 21. 9. 2017 bude vysielaná v RD v relácii Ranné ladenie o 8.25 súťažná nahrávka
– každý pracovný deň iná. Odznie maximálne dvojminútová ukážka rozhlasovej hry z archívu SRo. Otázka bude
vychádzať zo súťažnej nahrávky. Otázku povie moderátor vo vysielaní a poslucháči ju následne nájdu aj na
Facebooku Rádia Devín.
2. Poslucháč svoju odpoveď zasiela na e-mail poznateklasiku@rtvs.sk.
9. Vyhodnotenie súťaže :
Vyhodnotenie bude prebiehať na dvoch úrovniach:
1. Týždenné vyhodnotenie – každý piatok, to znamená: 8. 9., 15. 9. a 22. 9. bude vyžrebované meno jedného
poslucháča, ktorý bude odmenený knihou 1000 zaujímavostí o Slovensku. Mená víťazov priebežných kôl budú
vyhlásené v relácii Ranné ladenie – 9. 9., 16. 9. a 23. 9. o 8.25.
Do žrebovania postupuje každý poslucháč, ktorý odpovie aspoň na jednu otázku v danom týždni správne. V prípade,
že pošle jeden poslucháč viacero správnych odpovedí na súťažnú otázku, do žrebovania sa zaraďuje len prvá
doručená odpoveď. V prípade, že pošle aj správnu aj nesprávnu odpoveď, do žrebovania sa zaradí správna odpoveď.

2. Záverečné vyhodnotenie – záverečné vyhodnotenie sa uskutoční v pondelok 25. 9. 2017. Meno absolútneho víťaza,
ktorý získa hlavnú cenu, bude vyhlásené v relácii Ars rádio 25. 9. 2017. Cenou pre absolútneho víťaza bude
poznávací zájazd v Európe podľa dohody s Mediou RTVS.
3. Do Záverečného žrebovania postupuje každý poslucháč, ktorý odpovie aspoň na dve otázky v priebehu celej súťaže
správne.
10. Ceny v súťaži
Priebežné ceny: 3 x kniha: 1000 zaujímavosti o Slovensku. Cena jednej knihy je 28.38 eúr, spolu 3 x 28.38 = 85.14
eúr.
Hlavná cena: poznávací pobyt vo vybranej krajine Európskej únie – podľa dohody s Mediou RTVS.
11. Odovzdanie cien :
Ceny budú poslucháčom zaslané poštou na adresu, ktorú poslucháč na tieto účely oznámi RTVS.
12. Daňový režim :
Ceny podliehajú zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších
predpisov. Dani podľa príslušného zákona vo výške 19 % podliehajú ceny nad 350,00 EUR. Cena výhry nepresiahne
sumu 350,- EUR.
13. Ostatné ustanovenia :
1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ súťaže. Rozhodnutie
vyhlasovateľa súťaže je konečné.
2. Účasťou v súťaži vyjadruje poslucháč súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte a súhlasí so
spracovaním jeho osobných údajov za účelom odovzdania ceny. 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.
14. 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.
15. Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
jeho zverejnenia.
V Bratislave dňa 31. 7. 2017

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

