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Názov:
Počúvaj, čo chceš! Rádio_FM (ďalej len „súťaž“)
Forma:
Termín:

Verejná súťaž v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
14.12.2016 - 22.12.2016

Vyhlasovateľ:
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“). Súťaž sa bude vysielať na
rozhlasovej programovej službe Rádio_FM (ďalej aj „R_FM“).
Zámer:
Zámerom súťaže je podpora nového sloganu Rádia_FM (Počúvaj, čo chceš!) a zvýšiť známosť značky rádia v prostredí
sociálnych sietí.
Umiestnenie vo vysielaní:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) Ústnou formou prostredníctvom moderátorov, kedykoľvek počas vysielania rozhlasovej programovej služby.
b) V elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky www.fm.rtvs.sk
c) V sociálnej sieti facebook prostredníctvom profilu Rádia_FM.
Výzva poslucháčom na zapojenie sa do súťaže spolu s podmienkami bude v deň spustenia súťaže zverejnená aj
prostredníctvom internetovej stránky www.fm.rtvs.sk.
Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a na internetovej stránke
https://pocuvam-co-chcem.firebaseapp.com vyplnia krížovku, ktorá je súčasťou aj nového vizuálu Rádia_FM, ktorú
kliknutím na tlačidlo „Pošli do súťaže“ odošlú na vyhodnotenie. Poslucháč sa zapojí do súťaže zaslaním vyplnenej
krížovky podľa predchádzajúcej vety (ďalej len „súťažiaci“).
Pravidlá súťaže a vyhodnotenie:
1. Súťaž Počúvaj, čo chceš! Radio_FM prebieha v období od 14.12.2016 do 22.12.2016.
2. Do súťaže sa dá zapojiť kedykoľvek počas jej trvania, t.j. od zverejnenia vo vysielaní Rádia_FM (14.12.2016) do jej
uzávierky, ktorá bude 22.decembra o 16:00.
3. Poslucháč sa zapojí do súťaže zaslaním vyplnenej krížovky zverejnenej na stránke na internetovej stránke
https://pocuvam-co-chcem.firebaseapp.com (ďalej len „internetová stránka“). Na internetovej stránke sa
nachádza krížovka, ktorej vopred daným riešením je nový slogan Rádia_FM „Počúvaj, čo chceš“. Na kvalifikované
vyplnenie krížovky musí súťažiaci vpísať do voľných políčok krížovky minimálne jeden názov kapely, prípadne
interpreta, ktorého počúva. Nejde o hľadanie správnej odpovede, ide o interaktívnu krížovku s neobmedzeným
počtom riešení. Vyplnenú krížovku je potrebné zaslať prostredníctvom internetovej stránky kliknutím na tlačidlo „Pošli
do súťaže“. Krížovka vyplnená a zaslaná podľa tohto bodu bude zaradená do súťaže.
4. Počet odoslaných krížoviek od jedného poslucháča nie je obmedzený.
5. Zo všetkých súťažiacich budú vybratí náhodným výberom moderátora traja výhercovia. Ten istý súťažiaci sa môže
stať výhercom len jedenkrát.
6. Každý výherca dostane dva lístky na vybrané podujatie (festival Pohoda 2017 v Trenčíne, koncert Depeche Mode
v Bratislave alebo vystúpenie Cirque de Solei v Bratislave). V dopoludňajšom vysielaní Rádia_FM 24.12.2016 –
Deň_FM bude vyžrebovaný výherca lístkov na Festival Pohodu 2017, v popoludňajšom vysielaní – Popo_FM bude
najprv vyžrebovaný výherca lístkov na koncert Depeche Mode a následne výherca lístkov na vystúpenie Cirque de
Solei.
7. 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.
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8. Výherca bude o výhre upovedomený moderátormi po vyžrebovaní vo vysielaní Rádia_FM alebo mailom najneskôr
24. decembra 2016.
Ceny v súťaži:
Ceny do súťaže /celkom 6/ zabezpečí Rádio_FM. Cenou sú 2 vstupenky na festival Pohoda 2017 v Trenčíne, 2
vstupenky na koncert Depeche Mode v Bratislave a 2 vstupenky na predstavenie Cirque de Solei v Bratislave. Ceny do
súťaže sú poskytované ako vecné ceny a nie je možné ich nahradiť finančným plnením. Ceny si výhercovia vyzdvihnú
osobne na adrese Slovenského rozhlasu alebo budú zaslané poštou na adresu uvedenú výhercami.
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 verejnej súťaže neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu. Podľa § 8 ods. 10 zák. č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov,
v znení neskorších predpisov je vyhlasovateľ súťaže povinný oznámiť výhercovi presnú hodnotu tejto ceny. 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 a účinnosť dňom
zverejnenia.

V Bratislave dňa 22.12.2016

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

