Štatút poslucháčskej súťaže
„Rádio Slovensko – táborová pesnička“

1. Názov súťaže:
Rádio Slovensko – táborová pesnička (ďalej len „súťaž“)
2. Forma súťaže:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
3. Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska – OZ Slovenský rozhlas, Mlynská dolina, Bratislava (ďalej len „RTVS“
alebo „vyhlasovateľ súťaže“). Súťaž sa vysiela na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „RS“).
4. Súťažné obdobie:
11.05.2019 - 23.06.2019
5. Zámer súťaže:
Súťaž, v ktorej RTVS ponúka možnosť vyhrať počas súťažného obdobia každú sobotu a nedeľu pre
jedného výhercu 2 poukazy do detského letného tábora. Ponuka letných táborov obsahuje pobyty
zamerané na dobrodružstvo, poznávanie, umenie a pod. Otázky, doplnenie textu pesničky, sú cielené
tak, aby boli ľahkým spôsobom zodpovedateľné cieľovou skupinou poslucháčov Rádia Slovensko, ktorá
vyhráva zájazdy pre svojich potomkov, aby boli zvukovým spestrením vysielania, ako aj podporou tvorby
slovenských autorov piesní, ktorých texty v súťaži dopĺňame.
6. Umiestnenie vo vysielaní každú sobotu počas súťažného obdobia:
07:00 – 09:00 vyhlásenie súťažnej otázky + 1. pripomienka
14:00 – 15:00 2. pripomienka súťaže
16:00 – 17:00 vyhlásenie víťaza súťaže. Každý víťaz získava dva poukazy pre jedno dieťa do detského
letného tábora.
7. Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň
zapojenia sa do súťaže, prostredníctvom riadne vyplneného online formulára na internetovej stránke
súťaže www.slovensko.rtvs.sk.
8. Pravidlá súťaže:
1. Súťaž „Letné tábory s Rádiom Slovensko“ bude vysielaná v termínoch 11.5., 12.5., 18.5., 19.5., 25.5.,
26.5., 1.6., 2.6., 8.6., 9.6., 15.6., 16.6., 22.6. a 23.6. 2019
2. Súťažná otázka na daný deň bude vyhlásená v rannom rozhlasovom vysielaní v čase od 7.00 do 8.00
hod. Moderátor vo vysielaní uvedie súťažnú otázku, doplnenie textu piesne.
3. Poslucháč sa zapojí do súťaže vyplnením online formulára v deň vyhlásenia otázky do 16:00. V texte
formulára uvedie odpoveď - doplnenie textu piesne.
4. Zo všetkých súťažiacich bude vybraný súťažiaci náhodným výberom a kontaktovaný telefonicky.
Vybranému súťažiacemu bude položená tá istá otázka, doplnenie textu piesne.
5. Podmienkou získania výhry je, že súťažiaci musí správne odpovedať na vedomostnú otázku,
doplnenie textu piesne počas telefonického rozhovoru. V prípade, že súťažiaci na otázku neodpovie
správne, bude náhodným výberom vybraný ďalší súťažiaci, ktorý bude mať možnosť odpovedať na
vedomostnú otázku, doplnenie textu piesne. Takto sa bude postupovať dovtedy kým nebudú známi
výherca dennej výhry.

6. Celé rozhovory s vyžrebovanými poslucháčmi budú nahraté vopred, dynamicky zostrihané a do
vysielania pôjdu už ako hotové. Moderátor prúdového vysielania príspevky len uvedie a ohlási. Tieto
záznamy budú vysielané po 16:00 hod.
7. Účasťou udeľuje účastník vyhlasovateľovi - Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45
Bratislava, IČO: 47 232 480 (ďalej len „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov pre účel:
vyhodnotenie návrhov, vedenie evidencie, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich
sa programu, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, číslo
telefónu).
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 31.7.2019. Po uvedenom
období budú osobné údaje účastníkov mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané
v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.
8. Počet zaslaných e-mailov od jednotlivého účastníka súťaže nie je obmedzený.
9. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci vyhlasovateľa a ich rodinní príslušníci.
9. Vyhodnotenie súťaže:
Výherca bude o výhre upovedomený moderátormi hneď po správnom zodpovedaní na vedomostné
otázky.
10. Ceny v súťaži:
Ceny (celkom 28) zabezpečí CK Slniečko Trenčín.
Cenou je pobyt pre deti v letnom tábore od CK Slniečko v období júl-august 2019 v hodnote 215.- Eur.
Ceny do súťaže sú poskytované ako vecné ceny, nie je možné ich nahradiť finančným plnením.
11. Odovzdanie cien:
Ceny - poukazy do tábora, budú víťazom zaslané prostredníctvom produkcie RTVS alebo priamo CK
Slniečko.
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 verejných súťaží neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu.
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 tohto štatútu rozhoduje
vyhlasovateľ.
14. Záverečné ustanovenia :
2. Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto
štatúte.
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. Štatút stráca platnosť dňom 31.7.2019.
V Bratislave dňa 15. 5. 2019

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

