Štatút poslucháčskej súťaže „Rádio Slovensko - počúvali ste Zákrutu?“

1. Názov súťaže:
Rádio Slovensko - počúvali ste Zákrutu? (ďalej len „súťaž“)
2. Forma:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
3. Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska – OZ Slovenský rozhlas, Mlynská dolina, Bratislava (ďalej len „RTVS“ alebo „vyhlasovateľ
súťaže“). Súťaž sa vysiela na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko - organizačná zložka Slovenský rozhlas
(ďalej len „RS“).
4. Termín:
02.05.2018 – 21.12.2018
5. Zámer:
Súťaž, v ktorej RS ponúka možnosť vyhrať každý týždeň víkendový pobyt pre dve osoby v partnerskom rekreačnom zariadení
na Slovensku. Otázky v súťaži sú zamerané na obsah relácie Pozor, Zákruta! a sú vedomostného charakteru. Cieľom súťaže
je zvýšiť atraktivitu relácie a odmeniť pozorných poslucháčov relácie.
6. Umiestnenie vo vysielaní
Každý pracovný deň od pondelka do štvrtka v závere relácie Pozor, Zákruta vyhlásime súťažnú otázku. V piatok v závere
relácie vyžrebujeme a oznámime meno výhercu zo všetkých správnych odpovedí, ktoré sme dostali počas týždňa.
7. Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a pošlú správnu odpoveď na súťažnú otázku
mailom na adresu zakruta@rtvs.sk a v texte e-mailu uvedú meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.
8. Pravidlá súťaže:
1. Súťaž „ Rádio Slovensko - počúvali ste Zákrutu? bude vysielaná každý pracovný deň v období od 02.05.2018 do
21.12.2018.
2. Súťaž bude vyhlásená v v relácii Pozor, Zákruta! v čase od 13.00 do 14.00.
3. Poslucháč sa zapojí do súťaže zaslaním emailu na adresu zakruta@rtvs.sk. V texte e-mailu uvedie správnu odpoveď a
meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo.
4. Emaily je možné posielať počas trvania súťaže v období od 02.05.2018 do 21.12.2018.
Po odoslaní emailu je hráč automaticky zaradený do súťaže. Možný výherca bude vybratý náhodným výberom
a kontaktovaný telefonicky.
5. Poslucháč, svojou účasťou v súťaži, dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré
sám poskytol), a to výhradne pre potreby súťaže.
6. Počet zaslaných e-mailov a od jednotlivého účastníka súťaže nie je obmedzený.
7. Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a ich rodinní príslušníci sú vylúčení zo súťaže.

9. Vyhodnotenie súťaže:
Výherca bude o výhre upovedomený moderátormi po vyžrebovaní a overení správnosti jeho odpovede v piatkovom vysielaní
relácie Pozor, Zákruta!
10. Ceny v súťaži:
Ceny počas trvania súťaže bude zabezpečovať Media RTVS. 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.
11. Odovzdanie cien:
Ceny – víkendové pobyty pre dve osoby v rekreačnom zariadení na Slovensku budú víťazom odovzdané prostredníctvom
Medie RTVS, na adresu výhercom, prostredníctvom pošty.
12. 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 verejných súťaží neprevyšujúce hodnotu 350,- € za cenu.
13. Ostatné ustanovenia :
1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
14. Záverečné ustanovenia :
2. Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
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.
15. Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom jeho
zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 31.12. 2018.

V Bratislave dňa 2. 5. 2018
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

