ŠTATÚT TELEVÍZNEJ SÚŤAŽE
DUEL JUNIOR
I. Názov súťaže
Televízna súťaž DUEL JUNIOR (ďalej len „súťaž“ alebo „program“)
II. Forma súťaže
Verejná súťaž podľa § 847 až § 849 zákona c. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov. Súťaž je
vedomostná.
III. Vyhlasovateľ (Organizátor)
Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), Mlynská dolina, 845 45 Bratislava v spolupráci so spoločnosťou LEON
Productions, spol. s r. o.
IV. Termín a periodicita vysielania súťaže
Súťaž sa vysiela každú sobotu dopoludnia na programovej službe Jednotka v priebehu roka 2022 v súlade s platnou televíznou
programovou štruktúrou RTVS.
V. Zámer
Vedomostná súťaž, ktorej cieľom je podnietiť záujem mladých divákov o poznatky, vedomosti a myšlienky z najrozličnejších
oblastí nášho života.
VI. Súťažne obdobie
Súťaž prebieha v období od 1.1.2022 do 31.12.2022
VII. Podmienky prihlásenia do súťaže:
Prihlásenie do súťaže:
Zákonní zástupcovia maloletých uchádzačov, ktorí sa chcú zúčastniť súťaže, posielajú prihlášky cez formulár dostupný na adrese
rtvs.sk/dueljunior
V prihláške musia byt uvedené nasledovné údaje: 1. MENO, 2. PRIEZVISKO, 3. ULICA, 4. PSČ, 5. MESTO, 6. VEK, 7. ADRESA
ŠKOLY A ROČNÍK, 8. KONTAKT NA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU: MENO, PRIEZVISKO, VZŤAH K DIEŤAŤU,MOBIL, E-MAIL
VIII. Podmienky účasti v súťaži
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá v poslednom ukončenom školskom roku navštevovala
6., 7., 8. ročník základnej školy alebo 1., 2., 3. triedu osemročného gymnázia. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz.
2. Súťažiť nemôžu deti, ktorých najbližší príbuzní sú v pracovno-právnom vzťahu, občiansko-právnom alebo obchodnoprávnom
vzťahu k RTVS, k spoločnosti LEON Productions, spol. s r. o. alebo spolupracujú priamo či nepriamo na výrobe programu.
3. Kandidátom pre účasť v súťaži je fyzická osoba, ktorá úspešne absolvuje vstupný vedomostný test.
4. Súťažiaci, ktorý bol pozvaný na výrobu programu je povinný do 14 dní od odoslania pozvánky, elektronicky doručiť svoju video
vizitku podľa pokynov a parametrov uvedených v pozvánke.
5. Súťažiaci so svojimi zákonnými zástupcami sú povinní dostaviť sa na výrobu programu včas podľa pokynov výrobného štábu, v
stave spôsobilom na účinkovanie v súťaži. Súťažiť nemôžu osoby, ktoré javia známky vplyvu alkoholu a omamných látok,
v nevhodnom oblečení, v oblečení s nápismi, chorí alebo zranení.
6. Pred výrobou programu udelia súťažiaci RTVS prostredníctvom svojich zákonných zástupcov súhlas na to, aby zvukové,
obrazové a zvukovoobrazové záznamy ich osoby, vrátane mena a priezviska, boli použité vo vysielaní RTVS, špeciálne v
upútavkách, bez časového obmedzenia a bez akýchkoľvek finančných nárokov voči RTVS. RTVS je oprávnená, v záujme
propagácie súťaže (napr. v tlači, na bilboardoch, v internetovej sieti či iných prostriedkoch), používať všetky materiály získané
pri výrobe programu bez akýchkoľvek nárokov súťažiacich na odmenu či iné vyrovnanie.

IX. Pravidlá súťaže a vyhodnocovanie
Každá hra súťaže Duel má dvoch súťažiacich a tri kolá. Správnosť odpovedí súťažiacich posudzuje moderátor súťaže
bezprostredne po odznení odpovede.
Na začiatku hry si súťažiaci vyžrebujú poradie, v akom budú súťažiť. Každé kolo vždy začína súťažiaci s poradovým číslom 1.
V 1. kole moderátor položí každému súťažiacemu maximálne desať otázok, a to v časovom limite 70 sekúnd. Za každú správnu
odpoveď pribudne na konto súťažiaceho 30 bodov. V prípade, ak súťažiaci správne odpovie
na desať otázok získa vecnú cenu. Otázky 1. kola nemajú grafickú a/alebo textovú podobu.
Pre 2. kolo je pripravených desať otázok, ktoré sú zaradené do desiatich tematických okruhov – každý tematický okruh má jednu
otázku. Každý súťažiaci si postupne vyberá tematické okruhy. Zároveň určí hodnotu svojej odpovede v rozpätí 20 až 100 bodov
(20, 40, 60, 80 alebo 100). Súťažiaci sú povinní odpovedať na vybranú otázku.
Ak súťažiaci nepozná odpoveď, alebo odpovie nesprávne, stráca zo svojho konta určenú hodnotu bodov. Súper na túto vybranú
otázku môže ale nemusí odpovedať. Ak odpovie správne, získava súperom určenú hodnotu bodov. Ak odpovie nesprávne, stráca
zo svojho konta súperom určenú hodnotu bodov. Otázky 2. kola majú grafickú alebo textovú podobu. Súťažiaci musí odpovedať
do 8 sekúnd po odznení otázky. Otázky 2. kola alebo komentáre moderátora k odpovediam môžu mať aj vizuálnu a zvukovú
podobu.
V 3. kole je desať tematických okruhov a každý okruh má jednu otázku. Každý súťažiaci je povinný odpovedať na päť otázok
zobrazených v grafickej podobe. Súťažiaci si témy vyberajú navzájom. Po výbere témy súperom, súťažiaci určí hodnotu svojej
odpovede v rozpätí 20 až 350 bodov (20, 40, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 alebo 350). Ak súťažiaci nepozná odpoveď alebo
odpovie nesprávne, stráca zo svojho konta príslušnú hodnotu bodov, súper odpovedať nemôže. Otázky 3. kola majú grafickú a
textovú podobu. Súťažiaci musí odpovedať do 8 sekúnd po odznení otázky. Otázky 3. kola alebo komentáre moderátora
k odpovediam môžu mať aj vizuálnu a zvukovú podobu. Desiatou otázkou 3. kola sa hra končí.
Súťažiaci s vyšším konečným plusovým kontom sa stáva víťazom hry a získava vecnú cenu podľa dosiahnutého Levelu (úrovne)
na základe získaných bodov.
Ak na konci hry majú obidvaja súťažiaci rovnaké plusové kontá, o víťazovi rozhoduje:
1. viac správnych odpovedí počas hry
2. viac správnych odpovedí v 3. kole
3. viac správnych odpovedí v 2. kole
4. viac správnych odpovedí v 1. kole
Ak sa nerozhodne ani v jednom z týchto variantov, súťažiaci si Duel zopakujú v ďalšej hre.
Víťaz hry nepostupuje do ďalšej hry.
X. Cena súťaže
Cenou súťaže pre víťaza je jedna alebo viacero kníh podľa získaného levelu (úrovne).
V prípade zisku bodov v rozpätí 10 bodov až 190 bodov hráč dosiahol úroveň č.1 a môže si vybrať z označenej sekcie Knižnice
jednu cenu podľa vlastného výberu.
V prípade zisku bodov v rozpätí 200 bodov až 490 bodov hráč dosiahol úroveň č.2 a môže si vybrať z označenej sekcie Knižnice
jednu cenu podľa vlastného výberu.
V prípade zisku bodov vo výške viac ako 500 bodov hráč dosiahol úroveň č.3 a môže si vybrať z označenej sekcie Knižnice jednu
cenu podľa vlastného výberu.
Súťažiaci ktorý prehrá, získava cenu útechy. Cenou útechy je sedací vak.
Odovzdanie ceny
Víťazovi súťaže bude cena odovzdaná zástupcom vyhlasovateľa súťaže, a to bezprostredne po skončení súťaže.
XI. Daňový režim
V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur je od dane oslobodená.
XII. Ostatné ustanovenia súťaže
Súťažiaci a zákonný zástupca sú povinní pred začiatkom nakrúcanie hry potvrdiť písomne svoj súhlas s pravidlami súťaže.
Ak sa v priebehu hry zistí, že otázka nebola formulovaná tak, aby umožňovala jednoznačnú odpoveď, vyhlasovateľ súťaže / len
spoločnosť LEON Productions, spol. s r. o. / má právo otázku anulovať a nahradiť ju inou otázkou. V prípade veľmi vážnych
technických či iných problémov má zástupca vyhlasovateľa súťaže právo anulovať chybou postihnutú časť súťaže a následne
pokračovať v súťaži od momentu, keď bola ešte regulárna.

Ak to nie je objektívne možné, pokračuje sa v hre od začiatku príslušného kola, ak ani to nie je možné, anuluje sa celý doterajší
priebeh hry. Hra sa začne od začiatku.
Protesty proti priebehu súťaže, proti neuznaniu správnej odpovede, resp. proti uznaniu súperovej nesprávnej odpovede môžu
súťažiaci podávať výlučne ústne, a to bezprostredne po udalosti, proti ktorej súťažiaci podáva protest. Správnosť odpovede sa
overuje prostredníctvom internetu v maximálnom časovom limite 15-tich minút. Protesty sa podávajú výhradne na mieste
nakrúcania zástupcovi vyhlasovateľa súťaže. Protesty musia obsahovať popis skutočnosti, ktorú súťažiaci napadá a stručné
odôvodnenie, prečo ju považuje za nesprávnu. Protesty podané oneskorene alebo nespĺňajúce uvedené požiadavky budú
zamietnuté. Protesty na mieste výroby programu posudzuje vyhlasovateľ súťaže alebo osoby ním poverené.
Zákonní zástupcovia maloletých súťažiacich nemajú právo akýmkoľvek spôsobom zasahovať do priebehu hry.
V prípade technických problémov sa záznam hry v potrebnej miere zopakuje a súťažiaci sú povinní odpovedať rovnako, ako pri
prvom zázname.
Súťažiaci a zákonný zástupca po skončení hry svojim podpisom potvrdia, že hra prebehla podľa pravidiel a že s jej výsledkom
súhlasia. Súťažiaci a zákonný zástupca nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im v súvislosti s účasťou v súťaži
vznikli.
XIII. Osobné údaje
Účasťou v súťaži „ Duel Junior“ udeľuje súťažiaci prostredníctvom zákonného zástupcu 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.
XIV. Propagácia
Súťaž je propagovaná vo vysielaní televíznej programovej služby, na webovej stránke RTVS, organizačná zložka Slovenská
televízia, na You tube kanáli, účte Facebook, účte Instagram.
XV. Záverečné ustanovenia
Vyhlasovateľ 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.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v zmysle § 849 Občianskeho zákonníka súťaž odvolať.
XVI. Platnosť štatútu :
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom
zverejnenia. Štatút stráca platnosť 31.12.2022

