ŠTATÚT DENNEJ SÚŤAŽE
V RÁMCI CYKLICKEJ RELÁCIE „DÁMSKY KLUB“

Názov súťaže:
Denná súťaž s Dámskym klubom (ďalej len „DK“ alebo „relácia“)(ďalej len „súťaž“).
Forma:
Súťaž v zmysle § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo „RTVS“).
Súťaž bude vysielaná na televíznej programovej službe – Jednotka.
Termín:
Denná divácka súťaž je pravidelná v období vysielania relácie vysielanej naživo v období od 1.01. 2018 do 31.12.2018,
v súlade s platnou televíznou programovou štruktúrou RTVS.
Zámer:
- zvýšiť atraktivitu vysielania relácie „DK“,
- zvýšiť interaktivitu relácie,
- zvýšiť sledovanosť.
Propagácia:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) ústnou formou prostredníctvom osoby, moderujúcej reláciu,
b) písomne počas vysielania relácie v dolnej časti obrazovky televízneho prijímača, a to minimálne dva krát počas
vysielania relácie,
c) v elektronickej forme prostredníctvom webovej stránky www.rtvs.sk.
Podmienky účasti:
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci diváci RTVS, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a pošlú e- mail na adresu damskyklub@rtvs.sk
alebo na Facebook stránku Dámskeho klubu (ďalej len „FB stránka“), so správnou odpoveďou na vedomostnú otázku.
Adresa bude zverejnená aj vo vysielaní „DK“ rovnakým spôsobom ako propagácia súťaže.
Pravidlá hry:
1.

Súťaž bude vyhlásená v relácií (vysielanej naživo) na začiatku relácie.

2. Divák sa zapojí do súťaže zaslaním správy na e-mailovú adresu damskyklub@rtvs.sk, alebo na FB stránku so správnou
odpoveďou na vedomostnú otázku, ktorá odznie v živom vysielaní „DK“. Po správnom zodpovedaní vedomostnej otázky
je divák automaticky zaradený do žrebovania o dennú výhru zo súťaže (ďalej len „súťažiaci“).
3. Pred koncom vysielania relácie bude vyžrebovaný jeden súťažiaci, ktorý správne odpovedal na vedomostnú otázku.
Výhercu vyberajú moderátori/ky spoločne s dramaturgom relácie prostredníctvom náhodného výberu zo všetkých
správnych odpovedí.
4. Pre potreby odovzdania výhry bude výherca kontaktovaný e-mailom na adresu, z ktorej posielal správnu odpoveď,
správou na FB profil, z ktorého poslal správnu odpoveď, prípadne akýmkoľvek iným vhodným spôsobom.
5. V prípade, ak sa vyhlasovateľovi súťaže nepodarí skontaktovať sa s výhercom iným spôsobom ako prostredníctvom emailovej komunikácie alebo FB správy, a výherca neodpovie na e-mail alebo FB správu s dopytom na jeho osobné údaje

do 30 dní od odoslania e-mailu alebo FB správy, jeho nárok na výhru zaniká a výhra bude zaradená do nasledujúcich kôl
súťaže.
6. Divák, svojou účasťou v súťaži, dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré sám
poskytol), a to výhradne pre potreby súťaže.
7. Každý divák môže na jednu a tú istú vedomostnú otázku odpovedať len raz.
8. 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.
Vyhodnotenie súťaže:
Denné ceny sa budú žrebovať zo správnych odpovedí vždy pred koncom živého vysielania relácie „DK“, aby sa do súťaže
mohlo zapojiť čo najviac divákov. Výherca bude o cene upovedomený pred koncom danej relácie moderátormi ústne
a po skončení vysielania aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie prípadne FB správy.
Výhry zo súťaže:
Vecné ceny do súťaže budú zaraďované priebežne, pričom maximálna hodnota jednej ceny je 300 eur (slovom: sto eur).
Odovzdanie výhry:
Výhra bude výhercovi zaslaná slovenskou poštou do 20 pracovných dní od vyžrebovania výhercu, respektíve do 20 dní
od doručenia osobných údajov výhercu (meno, adresa) v prípade, že v deň žrebovania tieto údaje vyhlasovateľ nemá alebo
si ju výherca môže vyzdvihnúť osobne po vzájomnej dohode a po podpísaní preberacieho protokolu.
Daňový režim:
Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky
ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie ceny výhercom, budú hradené Výhercom
v celej zákonom stanovenej výške. Vyhlasovateľ nebude zodpovedať za dane vyplývajúce z ceny podľa príslušného zákona
č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu ceny alebo
výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie.
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.
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, akým 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 jeho
zverejnenia.
V Bratislave dňa 10. 1. 2018

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

