Štatút SMS hlasovania
v rámci programu Zem spieva

Názov :
SMS hlasovanie v programe Zem spieva (ďalej len „hlasovanie“)
Forma:
SMS hlasovanie, na základe ktorého budú vybraní postupujúci účinkujúci zo semifinálových kôl a celkový víťaz súťaže v
programe Zem spieva.
Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Technické zabezpečenie
Hlasovanie a žrebovanie technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO 35
830 387.
Termín:
Hlasovanie prebieha v programe Zem spieva, počas vysielania dvoch semifinálových kôl 3. a 10. marca a jedného finálového
kola 24. marca 2018
Zámer:
Prostredníctvom diváckeho SMS hlasovania vybrať postupujúcich súťažiacich - účinkujúcich v semifinálových kolách ako
aj celkového víťaza súťaže.
Propagácia:
RTVS propaguje hlasovanie najmä počas vysielania programu – verbálne a graficky a formou televíznych upútavok na
programových službách.
Podmienky účasti:
Do hlasovania sa môžu zapojiť všetci diváci a poslucháči RTVS, ktorí využívajú siete slovenských mobilných operátorov,
výlučne prostredníctvom mobilného telefónu (ďalej aj ako MT) cez SIM kartu zaslaním SMS. Do hlasovania sa môžu zapojiť
len osoby staršie ako 18 rokov. Do hlasovania sa nemôžu zapojiť zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska, zamestnanci
spoločnosti Media RTVS, s.r.o., zamestnanci NUNEZ NFE, s.r.o a zamestnanci spoločnosti A SMS s.r.o.
Pravidlá hlasovania
1. Účastníkom hlasovania sa stáva každý, kto pošle SMS v tvare ZEM(medzera)poradové číslo súťažiaceho na číslo 6666.
Cena spätnej SMS správy je 0,50 Eur vrátane DPH.
2. Poradové čísla súťažiacich v programe (1 – 11) budú zverejnené počas vysielania programu.
3. Hlasovanie prebieha počas vysielania semifinálových kôl v dňoch 3. a 10. marca a finálového kola 24. marca 2018.
4. Vyhodnotenie, t.j. zverejnenie mien postupujúcich súťažiacich – účinkujúcich v programe v semifinále ako aj celkový víťaz
budú zverejnení v priebehu vysielania programu Zem spieva v danom dni.
5. Počet hlasov pre konkrétneho súťažiaceho v programe Zem spieva zaslaných z jedného MT (z jednej SIM karty) nie je
obmedzený. Do žrebovania o vecné ceny bude zaradené telefónne číslo toľkokrát, koľkokrát bol z jeho MT zaslaný platný
a včas zaregistrovaný hlas.
6. Každý účastník hlasovania, ktorý poslal sms hlas v správnom tvare a čase postupuje do žrebovania o výhry. Celkovo bude
vyžrebovaných a odmenených 5 účastníkov sms hlasovania. Žrebovanie výhercov prebehne po ukončení
finálového hlasovania a vyhlásení víťaza programu 24. marca 2018 a uskutoční sa elektronicky - formou náhodného
generovania výhercov. Výhercovia budú uverejnení na webovej stránke www.rtvs.sk a facebooku programu Zem spieva.
7. V prípade pochybností o platnosti či pravosti hlasovacej SMS alebo v prípade neoverenia majiteľa MT resp. SIM karty
vyžrebovaného výhercu má vyhlasovateľ právo vyžrebovať ďalšieho účastníka súťaže.

8. Účastník SMS hlasovania svojou účasťou v hlasovaní dáva vyhlasovateľovi hlasovania súhlas so spracovaním jeho osobných
údajov.
Výhry :
Výhrami v hlasovaní sú: 5 x 500 plechoviek piva Šariš a 5 kusov HD LCD televízorov.
Daňový režim:
Zdaňovanie výhier z reklamných súťaží sa riadi zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Výhry z tejto súťaže nie je možné v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne žiadať inú protihodnotu
alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
Odovzdanie výhier:
Odovzdanie výhier zabezpečí komerčný partner hlasovania – Pivovary Topvar, a.s. a Media RTVS, s.r.o..Výhercovia budú
kontaktovaní telefonicky na telefónnom čísle, z ktorého poslali SMS hlas. V prípade, že výherca výhru jej neprebratím
odmietne, prepadá výhra v prospech vyhlasovateľa.
1.
2.
3.
5.

Ostatné ustanovenia :
Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel hlasovania rozhoduje vyhlasovateľ.
Zaslaním SMS do hlasovania vyjadruje účastník súhlas s pravidlami hlasovania obsiahnutými v tomto štatúte.
Účastník hlasovania berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ, technický zabezpečovateľ spoločnosť A SMS, s.r.o. ani
mobilní operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym signálom účastník vždy
dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie SMS komunikácie za účelom realizácie hlasovania. Účastník
hlasovania zároveň berie na vedomie, že SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu systému s oneskorením,
t. j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v programe.
Záverečné ustanovenia:
Vyhlasovateľ hry je oprávnený pravidlá hlasovania meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá hlasovania
a hlasovanie sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný
štatút. Štatút hlasovania je zverejnený na: www.rtvs.org/statuty
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia.

V Bratislave dňa 28. 2. 2018

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

