Štatút poslucháčskej súťaže
„Koláč Kulinária Rádia Regina Západ – Život s vôňou vanilky“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: Koláč Kulinária Rádia Regina Západ – Život s vôňou vanilky“ (ďalej len „súťaž“)
1.2. Forma súťaže: Verejná súťaž v zmysle ustanovenia Zákona č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov.
1.3. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), organizačná
zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „OZ SRo“). Súťaž sa vysiela v rozhlasovej programovej službe
vyhlasovateľa súťaže v Rádiu Regina Západ – organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „RRZ“).
1.4. Súťažné obdobie: 31.7.2019 – 7.9.2019
1.5. Cieľom súťaže je zatraktívnenie interakcie medzi poslucháčmi rôznych vekových kategórií a Rádiom Regina
Západ. Zároveň je cieľom prezentovať rodinný seriál Život s vôňou vanilky a pravidelnú rubriku Rádia Regina
Západ Kulinárium ako aj kuchársku tvorivosť poslucháčov. Zvláštnu pozornosť venujeme študentom
stredných škôl, odborov s gastro zameraním na západnom Slovensku.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Umiestnenie vo vysielaní: Súťaž bude prebiehať v živom vysielaní Rádia Regina Západ v sobotu 7. septembra
2019 počas Dňa otvorených dverí (DOD). Víťazov súťaže RRZ uverejní rovnako vo vysielaní RRZ počas DOD.
2.2. Podmienky účasti: Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí prinesú 7 kúskov ľubovoľného
koláča s povinnou ingredienciou – vanilkou spolu aj s receptúrou na DOD RRZ dňa 7. 9. 2019. Ak je súťažiaci
študent školy, okrem receptúry uvedie okrem svojho mena aj adresu školy. Z každej školy môžu byť prihlásení
maximálne 2 súťažiaci.

Harmonogram súťaže: 08:00 - 09:00 Registrácia
09:00 - 11:00 Hodnotenie odbornou komisiou
11:00 - 12:00 Vysielanie naživo: Koláč Kulinária RRZ. Rozhovory s autormi koláčov
i hodnotiacou komisiou, vyhlásenie výsledkov v živom vysielaní.
Záujemcovia môžu prejaviť záujem o účasť v súťaži už vopred – pred DOD:
a)

písomnou elektronickou formou na dod.regina@rtvs.sk, v predmete správy uvedie heslo „Súťaž“

b)

písomnou formou na adresu Rádio Regina Západ, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15, na obálku napíše heslo
„Súťaž“

Súťažiaci registráciou potvrdzuje, že je autorom koláča. Prinesením svojho koláča na DOD Rádia Regina
Západ do budovy Slovenského rozhlasu na Mýtnu 1, v Bratislave, súťažiaci dáva súhlas so spracovaním
osobných údajov v zmysle GDPR podľa bodu 2.9 tohto Štatútu. Zapojením sa do súťaže Rádia Regina Západ,
v prípade, že receptúra koláča je v zmysle Autorského zákona autorským dielom, súťažiaci udeľuje RTVS
bezodplatný súhlas na formálnu i štylistickú úpravu textu receptúry (bez zmeny obsahu), na krátenie textu ako
i na jeho zverejnenie a šírenie (vo vysielaní, na sociálnych sieťach, na webovej stránke RRZ).
2.3. Pravidlá súťaže: Každý účastník súťaže „Koláč Kulinária Rádia Regina Západ - Život s vôňou vanilky“ v Deň
otvorených dverí Rádia Regina Západ v sobotu 7. septembra 2019 prinesie 7 kúskov koláča, receptúru a
zaregistruje sa do súťaže. Súťaž sa organizuje v dvoch kategóriách: a) poslucháči, b) študenti.
Povinná ingrediencia: vanilka
Kritériá hodnotenia: celková chuť, vzhľad a bezprostredná reakcia čo povie člen komisie, keď ochutná),
originalita - vlastná tvorivosť, doladenie surovín
2.3.1. Súťažiaci pri registrácii uvedie: meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo. Študent školy uvedie aj adresu školy.
2.3.2. Prinesenie súťažného koláča: osobne 7. 9. 2019.
2.3.3. Miesto súťaže: Slovenský rozhlas, Mýtna ulica č. 1, Bratislava (rozhlasová pyramída – prízemie)
2.4. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 7. 9. 2019. Víťaza v dvoch kategóriách určí 3-členná odborná porota. Porotu
tvoria: Miloš Lachkovič - ambasádor Svetového inštitútu v gastronómii, Zuzana Kolmosová, dramaturgička
rodinného seriálu Život s vôňou vanilky, vyžrebovaný/á poslucháč/poslucháčka autor/ka receptov Kulinária
RRZ.
2.5. Zverejnenie víťazov súťaže: 7. – 10. 9. 2019.
2.6. Ceny pre víťazov súťaže:
Cenu pre víťaza súťaže získa víťaz každej kategórie (poslucháči a študenti). Cenou je pobytový poukaz wellness pobyty pre dve osoby na dve noci v Kúpeľoch Lúčky s tromi procedúrami denne. Pobytový poukaz
Pobyt Víkend na 2 noci pre dve osoby v Kúpeľoch Lúčky je platný do 15.12.2019, cena á 350€
Cena zahŕňa:
- ubytovanie vo vybranej kategórii kúpeľný hotel KUBO
- plnú penziu formou bufetových stolov
- konzultáciu s lekárom v cene
- 4 liečebné procedúry za pobyt
- 2x vstup do bazénov za pobyt podľa výberu (2 hod. vonkajší bazén/1 hod. vnútorný bazén)
- 1x vstup do vitálneho sveta na 60 minút za pobyt

- 1x vstup do Kardiofitness za pobyt na 1 hodinu (podľa aktuálnych otváracích hodín)
- 1x vstup do soľnej jaskyne za pobyt.
BONUSY
- 1 x poukaz na vstup do bazénov podľa výberu platný na 6 mesiacov
- 15 % zľava na dokupované procedúry v NOVOM BALNEOCENTRE
- Pitná kúra z prameňa HGL-3 alebo Valentína zadarmo
- Parkovanie zadarmo
- Pripojenie na internet zadarmo
- Zľavová karta Liptov Region Card
Procedúry podávané cez víkend: Podvodná masáž, vírivý kúpeľ, klasická masáž, parafín, minerálny kúpeľ,
soľná jaskyňa. Pobyt sa začína večerou a končí sa obedom. Nástup na pobyt je v deň príchodu po 16.00 hod.,
v deň odchodu je potrebné uvoľniť izbu do 13.00 hod.
2.6.1. Odovzdanie cien: Víťazi si cenu prevezmú osobne v deň súťaže 7, 9. 2019 v budove Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1, Bratislava.
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 z verejnej súťaže neprevyšujúce hodnotu 350,- € 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 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 „Koláč Kulinária Rádia Regina Západ - Život s vôňou vanilky“ 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. 17/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3.3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže zmeniť. 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.
3.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
3.5. Platnosť a účinnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a
televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 30.9.2019

V Bratislave dňa 29. 7. 2019

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

