Štatút vedomostnej súťaže „Jeseň v kúpeľoch Piešťany“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Názov súťaže :
Jeseň v kúpeľoch Piešťany (ďalej len „súťaž“)
2. Forma:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Z.z.(Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
3. Vyhlasovateľ:
Rozhlas a televízia Slovenska – OZ Slovenský rozhlas, Mlynská Dolina, Bratislava (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“ alebo
„RTVS“). Súťaž sa vysiela na rozhlasovej programovej službe Rádio Slovensko (ďalej len „Rádio Slovensko“).
4. Termín :
10.10. 2016 – 28.10.2016
5. Zámer :
Súťaž, v ktorej Rádio Slovensko ponúka možnosť vyhrať v pondelok, stredu a v piatok poukaz pre 2 osoby na víkendový
pobyt s ubytovaním a polpenziou od spoločnosti SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. (ďalej len „partner
súťaže“) zvýši počúvanosť Rádia Slovensko.
6. Umiestnenie vo vysielaní :
- 10.10., 12.10., 14.10.,17.10., 19.10., 21.10., 24.10., 26.10., 28.10. – Dobré ráno Slovensko - vyhlásenie otázky o 8:49
- 10.10., 12.10., 14.10.,17.10., 19.10., 21.10., 24.10., 26.10., 28.10. – Dopoludňajšie prúdové vysielanie – pripomenutie
otázky o 10:25
- 10.10., 12.10., 14.10.,17.10., 19.10., 21.10., 24.10., 26.10., 28.10. - Odvysielanie prednahratého rozhovoru
s výhercom
v popoludňajšom
prúdovom
vysielaní o 13:16
- 10.10.- 28.10.
Upútávky v upútávkových blokoch
7. Podmienky účasti :
Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči Rádia Slovensko, ktorí dovŕšili vek 18 rokov.
a zašlú správnu odpoveď na súťažnú otázku mailom na adresu kupele@rtvs.sk. V texte mailu uvedú meno, priezvisko,
adresu a telefónne číslo, prípadne zašlú správnu odpoveď formou SMS v tvare KUPELE medzera správna odpoveď
a kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo) na číslo 7773. Telefónne číslo na posielanie SMS
a emailová adresa budú zverejnené tak prostredníctvom rozhlasového vysielania Rádia Slovensko ako aj
prostredníctvom internetovej adresy www.rtvs.sk

8. Pravidlá súťaže :
1. Súťaž „Jeseň v kúpeľoch Piešťany“ bude vysielaná v pracovných dňoch roka 2016, a to: 10.10., 12.10.,
14.10.,17.10., 19.10., 21.10., 24.10., 26.10., 28.10.
2. Súťažná otázka bude vyhlásená počas každého súťažného dňa v programe Dobré ráno Slovensko o 8:49 tak, že
moderátor vo vysielaní uvedie súťažnú otázku, ktorá bude zverejnená aj prostredníctvom internetovej stránky
www.rtvs.sk
3. Poslucháč sa zapojí do súťaže buď zaslaním správnej odpoveď na súťažnú otázku e-mailom na adresu
kupele@rtvs.sk a / alebo zaslaním SMS v tvare KUPELE (medzera) odpoveď na súťažnú otázku (medzera)
kontaktné údaje poslucháča v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo na číslo 7773. V prípade
zapojenia sa do súťaže e-mailom, poslucháč uvedenie v tele e-mailu odpoveď na súťažnú otázku a kontaktné údaje
poslucháča v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo.
4. E-maily alebo SMS je možné zasielať počas trvania súťaže v období od 10.10. 2016 do 28.10. 2016 každý súťažný
deň do 11:00.
5. Po odoslaní e-mailu alebo SMS so správnou odpoveďou na súťažnú otázku je poslucháč automaticky zaradený do
súťaže (ďalej len „súťažiaci“).
6. Každý súťažný deň bude zo súťažiacich vybratý možný výherca náhodným výberom moderátorom (ďalej len
„náhodný výber“) a kontaktovaný telefonicky. Následne bude možnému výhercovi položená vedomostná otázka,
zameraná na vedomosti o Kúpeľoch Piešťany.
7. Telefonický rozhovor za účelom zodpovedania vedomostnej otázky sa uskutoční v čase od 11:00 do 13:00 hod.
každý súťažný deň.
8. Možný výherca sa stáva výhercom po správnom zodpovedaní vedomostnej otázky. V prípade, že na otázku
neodpovie správne, bude náhodným výberom vybraný ďalší možný výherca, ktorý bude odpovedať na rovnakú
vedomostnú otázku. Tento postup sa použije dovtedy, kým možný výherca nezodpovie správne vedomostnú otázku
a tým nevyhrá cenu pre tento súťažný deň, uvedenú v tomto štatúte.
9. V prípade, ak súťažiaci nebude náhodným výberom vybraný na zodpovedanie vedomostnej otázky, jeho e-mail alebo
SMS budú automaticky zaradené do súťaže v ďalších súťažných dňoch. To neplatí pre súťažiacich, ktorí neboli
náhodným výberom vybraní na zodpovedanie vedomostnej otázky počas posledného súťažného dňa, t. j. 28.10.
2016.
10. Celý rozhovor s každým výhercom každého súťažného dňa bude nahratý vopred, dynamicky zostrihaný a do
vysielania pôjde ako hotový. Moderátor prúdového vysielania príspevok len uvedie a ohlási. Tento záznam bude
vysielaný v popoludňajšom prúdovom vysielaní o 13:16.
11. Súťažiaci svojou účasťou v súťaži dáva vyhlasovateľovi súťaže súhlas so spracovaním svojich osobných údajov,
zaslaných buď formou e-mailu alebo SMS, výhradne pre účely súťaže. Taktiež súhlasí s tým, že rozhovor s ním ako
výhercom ceny daného súťažného dňa bude nahrávaný pre potreby a rozhlasového vysielania a môže byť zaradený
do rozhlasového vysielania.
12. Počet zaslaných e-mailov a SMS z jedného telefónneho čísla alebo jedného e-mailového konta nie je obmedzený.
13. 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.
14. Cena spätnej SMS je 0,20 € (slovom dvadsať eurocentov). Tento poplatok sa nepovažuje sa za vklad do súťaže.
9. Vyhodnotenie súťaže :
Výherca bude o výhre upovedomený moderátormi v živom vstupe hneď po správnom zodpovedaní vedomostnej
otázky.
10. Ceny v súťaži :
Ceny pre každý súťažný deň (spolu 9) poskytne partner súťaže. Cenou v súťaži je poukaz pre 2 osoby na víkendový
pobyt s ubytovaním na 2 noci a polpenziou v Kúpeľoch Piešťany v hodnote 249 eur. Ceny do súťaže sú poskytované
ako vecné ceny, nie je možné ich nahradiť finančným plnením.
11. Odovzdanie cien :
Ceny budú výhercom zaslané na adresy, uvedené výhercami, prostredníctvom podateľne RTVS v deň, ktorý
nasleduje po súťažnom dni, v ktorom výherca správne zodpovedal vedomostnú otázku.

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 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.
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 tohoto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ
súťaže.
3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takom prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá
súťaže a súťaž sa riadi novými pravidlami, zverejnenými rovnakým spôsobom ako pôvodné pravidlá súťaže.
14. Záverečné ustanovenia :
1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže, obsiahnutými v tomto štatúte.
2. Súťaž podľa tohoto štatútu 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 zverejnenia.

V Bratislave dňa 11. 10. 2016

Václav Mika
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

