ŠTATÚT POSLUCHÁČSKEJ SÚŤAŽE
„Hľadáme ROMA SPIRIT s NEVkou“
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže:
1.2. Hľadáme ROMA SPIRIT s NEVkou (ďalej len „súťaž“)
1.3. Forma súťaže:
Súťaž v zmysle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
1.4. Vyhlasovateľ súťaže:
Rozhlas a televízia Slovenska, štúdio Košice, Rastislavova 13, 043 07 (ďalej len „Štúdio RTVS Košice“). Súťaž sa vysiela na
rozhlasovej programovej službe Rádio Regina Východ - organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „RRV“).
1.5. Súťažné obdobie:
Súťaž prebieha od 28.6.2021 – 31.08.2021.
1.6. Zámer súťaže:
Zámerom súťaže je zapojiť poslucháčov a poslucháčky národnostného vysielania do tvorby vysielania tým, že budú ponúkať
príbehy osobností zo svojich regiónov so zameraním na pozitívne obrazy z prostredia Rómov i Nerómov, na tvorbu tolerantného
spolunažívania a vzájomného interkultúrneho spoznávania sa. Poslucháčky a poslucháči v rámci súťaže budú zasielať svoje tipy
na tieto osobnosti a ich krátky príbeh a NEV ich bude postupne (na základe redakčného výberu a možností) predstavovať vo
vysielaní vo forme krátkych portrétov. Názov súťaže je paralelou k ROMA SPIRIT a jej ambíciou je podporiť aj samotné podujatie
ROMA SPIRIT, ktorého je RTVS koproducentom a spoluvyhlasovateľom.
1.7. Umiestnenie vo vysielaní
Výzva na zapojenie bude umiestnená každý pracovný deň vo vysielaní NEV v relácii Rómske slovo, žrebovanie výhercu sa
uskutoční vždy v piatok príslušný týždeň a zverejní vo vysielaní v pondelok.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Propagácia:
Súťaž bude prezentovaná nasledovne:
a) prostredníctvom rozhlasovej programovej služby Rádia Regina Východ
b) prostredníctvom sociálnych sietí
2.2. Podmienky účasti a pravidlá súťaže:
Do súťaže môžu súťažiaci posielať svoje tipy na inšpiratívne osobnosti, ktoré prispievajú k tolerantnému spolunažívaniu
a vzájomnému interkultúrnemu spoznávaniu sa Rómov a Nerómov. Vybrané tipy na inšpiratívne osobnosti budú spracované a
odvysielané vo forme krátkych portrétov v národnostnom vysielaní (NEV).
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Do súťaže sa môžu zapojiť poslucháči, ktorí dovŕšili vek 15 rokov najneskôr v deň zapojenia sa do súťaže zaslaním príbehu
mailom na adresu romovia@rtvs.sk, alebo správou na FB profile RTVS https://www.facebook.com/RTVSsamkhere. Podmienkou
zapojenia sa do súťaže je uvedenie mena, priezviska, telefónneho čísla, prípadne mailového kontaktu navrhnutej inšpiratívnej
osobnosti, ako aj krátke zdôvodnenie návrhu. Do textu je potrebné uviesť aj meno, priezvisko, adresu a telefónne číslo
súťažiaceho. Spracovanie a odvysielanie príbehu nie je podmienkou výhry. Počet zaslaných tipov od jednotlivého súťažiaceho
nie je obmedzený.
Zamestnanci vyhlasovateľa súťaže a ich rodinní príslušníci sú vylúčení zo súťaže.
2.2.1. Dátum vyhlásenia súťaže : 28.6.2021 v relácii Rómske slovo vo vysielaní NEV.
2.2.2. Čas trvania súťaže: od 28.6.2021 – 31.08.2021.
2.3. Vyhodnotenie súťaže:
Výhercovia súťaže budú vybratí žrebovaním a zverejnení budú vo vysielaní relácie Rómske slovo vždy v pondelok, nasledujúci
týždeň po žrebovaní.
2.4. Ceny v súťaži:
2.4.1. Ceny v súťaži - reprezentačné balíčky predmetov (reklamné a prezentačné predmety RTVS doplnené cenami ACEC
a redakcie NEV)
2.4.2. Cena jednej výhry nepresiahne hodnotu 350,- eur a bude nižšia ako táto suma. Ceny do súťaže sú poskytované ako vecné
ceny, nie je možné ich nahradiť finančným plnením.
2.5 Odovzdanie cien:
Ceny budú zaslané výhercom poštou do 14 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.
2.6. 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
neprevyšujúce hodnotu 350,- eur za cenu.
2.7. Ostatné ustanovenia:
2.7.1. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
2.7.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
2.7.3. Účasťou v súťaží 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 spracovaním
osobných údajov pre účel: vyhodnotenie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie
informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, číslo
telefónu). Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným
prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 30.8.2021. Po uvedenom období budú osobné údaje súťažiacich
mechanicky

zlikvidované

a nebudú

ďalej

spracúvané

v žiadnej

databáze.

Bližšie

informácie

http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/gdpr.JBXf.pdf www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.
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3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Záverečné ustanovenia:
3.1.1.Zapojením sa do súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
3.1.2. Vyhlasovateľ súťaže môže túto súťaž zo závažných dôvodov odvolať. Odvolanie sa musí vykonať rovnakým spôsobom,
akým došlo k vyhláseniu súťaže, alebo iným rovnako účinným spôsobom.
3.1.3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takom prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá súťaže a
súťaž sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút.
3.2. Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom jeho
zverejnenia. Štatút stráca platnosť 31.8.2021.
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