Štatút poslucháčskej súťaže
„S Rádiom Regina Stred na bežkách“
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže:
S Rádiom Regina Stred na bežkách (ďalej len „súťaž“)
1.2. Forma súťaže:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
1.3. 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 Regina Stred - organizačná zložka Slovenský
rozhlas (ďalej len „RRS“).
1.4. Súťažné obdobie:
22. 01. 2021 – 26. 02. 2021
1.5. Zámer súťaže:
Súťaž, v ktorej RRS ponúka možnosť vyhrať každý týždeň v piatok počas súťažného obdobia víkendový pobyt pre dve
osoby na dve noci s raňajkami. Súčasťou súťaže je reportáž z bežkárskych trás. Zámerom je priblížiť zaujímavé lokality
na Slovensku, v ktorých je možné venovať sa bežeckému lyžovaniu. Projekt má motivovať poslucháčov, aby v zime
objavovali región na bežkách a zároveň ich nabádať na aktívne prežívanie voľného času. Otázky v súťaži sú
vedomostného charakteru. Cieľom súťaže je tiež zvýšiť atraktivitu a počúvanosť relácie Štvorlístok.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Umiestnenie vo vysielaní
Každý piatok počas súťažného obdobia v relácii Štvorlístok (9,05 – 12:00 hod.).
2.2. Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže
a pošlú správnu odpoveď na súťažnú otázku mailom na adresu sutaz.stred@rtvs.sk, v texte e-mailu uvedú správnu
odpoveď a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo) alebo pošlú správnu odpoveď na vedomostnú
otázku formou SMS v tvare „sutaz, medzera, správna odpoveď a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa a telefónne
číslo)“ na číslo 7773. Telefónne číslo na posielanie SMS a emailová adresa na posielanie emailov bude zverejnená aj
prostredníctvom rozhlasového vysielania.
2.3. Pravidlá súťaže:
2.3.1. Súťaž „S Rádiom Regina Stred na bežkách“ bude vysielaná každý piatok v období od 22. 01. 2021 do 26. 02.
2021 vrátane v relácii Štvorlístok v čase od 9,05 do 12,00 hod..
2.3.2. Vedomostná otázka bude vyhlásená moderátorom v relácii Štvorlístok (v úvode relácie). Správna odpoveď
a výherca budú vyhlásení na záver každej relácie (cca o 11,50 hod.)
2.3.3. Poslucháč sa zapojí do súťaže zaslaním emailu na adresu sutaz.stred@rtvs.sk. V texte e-mailu uvedie odpoveď
a meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo. Alebo pošle SMS na číslo 77 73 v tvare sutaz_ text. V texte SMS
uvedie odpoveď a meno, priezvisko a adresu.
2.3.4. SMS správy a emaily je možné posielať nepretržite po vyhlásení súťažnej otázky do 11,30 hod. Po odoslaní
emailu alebo SMS so správnou odpoveďou je hráč automaticky zaradený do súťaže.
2.3.5. Výherca bude vybratý náhodným výberom zo všetkých správnych odpovedí zaslaných v čase podľa bodu 2.3.4.
Správna odpoveď, meno výhercu a miesto, odkiaľ pochádza, budú oznámené v závere relácie (cca o 11,50
hod.). Výherca bude kontaktovaný telefonicky.
2.3.6. Poslucháč svojou účasťou v súťaži dáva vyhlasovateľovi súťaže 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, bude zverejnené v závere relácie Štvorlístok. Taktiež súhlasí s tým, že v prípade výhry budú jeho
osobné údaje (meno, priezvisko, adresa a telefonický kontakt) poskytnuté tretej strane za účelom odovzdania
výhry.
2.3.7. Počet zaslaných e-mailov a SMS od jednotlivého účastníka súťaže nie je obmedzený.
2.3.8. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a ich rodinní príslušníci sú vylúčení zo súťaže.
2.3.9. Zapojenie do súťaže prostredníctvom SMS technicky zabezpečuje spoločnosť Digital Virgo s.r.o., so sídlom
Šustekova 51, 851 04 Bratislava, IČO: 35 806 915.
2.3.10. SMS je spoplatnená sumou 0,20 eur (slovom dvadsať eurocentov). Tento poplatok je účtovaný za technické
zabezpečenie SMS a nepovažuje sa ako vklad do súťaže.
2.4. Vyhodnotenie súťaže:
Výherca bude o výhre upovedomený produkciou po skončení relácie Štvorlístok telefonicky.
2.5. Ceny v súťaži:
Ceny do súťaže (celkom 6) zabezpečia partneri súťaže: Žilinský turistický kraj, Krajská organizácia cestovného ruchu
Banskobystrický kraj Turizmus a Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska.
Cenou je poukaz na víkendový pobyt s raňajkami pre dve osoby v lokalite nahrávania reportáže o bežkárskych
možnostiach. Cena jednej výhry nepresiahne 350.- eur a bude nižšia ako táto suma. Ceny do súťaže sú poskytované
ako vecné ceny, nie je možné ich nahradiť finančným plnením.
2.6. Odovzdanie cien:
Odovzdanie ceny zastrešia partneri súťaže. Poukaz bude odoslaný zo strany RTVS.
2.7. 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 neprevyšujúce hodnotu 350 eur za cenu.
2.8. Ostatné ustanovenia
2.8.1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2.8.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
2.8.3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.
2.9. Osobné údaje
Účasťou v súťaži „S Rádiom Regina Stred na bežkách“ udeľuje súťažiaci prevádzkovateľovi 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 spracúvaním osobných údajov pre účel: vyhodnocovanie súťaží, vedenie
evidencie súťažiacich, komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko,
korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefón).Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne
daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od
vyčerpania výhry. Po uvedenej lehote budú osobné údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
3.2. 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.
3.3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takom prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže
a súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný
štatút.
3.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňa 31.12.2021.

