Štatút verejnej súťaže
„Sólisti“

Názov:
Forma:
Termín:

Sólisti (ďalej len „súťaž“)
Verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
12.9.2016, 13.09.2016, 14.09.2016 a 16.9.2016

Vyhlasovateľ:
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“). Súťaž sa bude vysielať na
programovej službe Rádio Devín (ďalej len „RD“).
Zámer:
Zámerom telefonickej súťaže je zvyšovanie atraktivity relácie a interakcie s divákom, podnietenie záujmu potenciálnych
poslucháčov o počúvanie relácie a propagácia klasickej hudby.
Umiestnenie vo vysielaní:
12.9., 13.9., 14.9., a 16. 9.2016 – súťaž v relácii Ars rádio o 14.37 hod.
Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a zatelefonujú v čase vysielania súťaže
na číslo: 02-52494641.
Pravidlá súťaže a vyhodnotenie:
1. Súťaž bude vysielaná v pracovných dňoch 12.9.2016, 13.09.2016, 14.09.2016 a 16.9.2016 v relácii Ars rádio
v rámci príspevku o 14.37 hod.
2. Každý príspevok sa bude skladať z rozhovoru Jarmily Vitovičovej s riaditeľom festivalu Konvergencie (ďalej len
„festival“) Jozefom Luptákom a zo súťažnej otázky. Rozhovor s Jozefom Luptákom v jednej časti neprekročí tri
minúty, je vopred nahraný redaktorkou Rádia Devín(t.j. bude odvysielaný zo záznamu). Každý deň si v rozhovore
pripomenú iný ročník festivalu, zaujímavé koncerty a odznie jedna ukážku z festivalu z archívu Slovenského
rozhlasu s výnimočným sólistom. Úlohou telefonujúcich poslucháčov bude zodpovedať správne meno a priezvisko
tohto sólistu. V rozhovore o ňom bude uvedené, v ktorom ročníku festivalu hral a názov skladby.
3. Vyhráva poslucháč, ktorý sa ako prvý dotelefonuje do vysielania a povie celé meno a priezvisko sólistu. Výherca
získava 4 lístky na vybrané dva koncerty aktuálneho ročníka festivalu Komornej hudby Konvergencie 2016.
4. V prípade, že traja poslucháči za sebou nepovedia správne meno a priezvisko sólistu, súťaž sa ukončí bez víťaza.
5. Hudobná ukážka z festivalu nebude znieť vo vysielaní dlhšie ako 5 minút. Telefonickú súťaž vedie moderátor relácie
Ars rádio v aktuálnom dni.
6. Tá časť relácie Ars rádio, v ktorej majú poslucháči za úlohu zatelefonovať a uviesť správnu odpoveď, bude
vysielaná naživo.
Výhru si poslucháč vyzdvihne osobne v SRo alebo na mieste konania koncertu, podpísaním preberacieho protokolu.
Ceny do súťaže sú poskytované ako vecné ceny a nie je možné ich nahradiť finančným plnením.

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.
Ostatné ustanovenia:
1. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
2. Účasťou v súťaži vyjadruje poslucháč súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte a súhlasí so
spracovaním jeho osobných údajov za účelom odovzdania výhry. 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.
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.
Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska.

V Bratislave dňa 12. 9. 2016

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

