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1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: „Spomienky po 30 rokoch“ (ďalej len „súťaž“)
1.2. Forma súťaže: Verejná súťaž v zmysle ustanovenia Zákona č. 40/1964 Z.z. (Občiansky zákonník) v znení
neskorších predpisov.
1.3. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), organizačná
zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „OZ SRo“). Súťaž sa vysiela v rozhlasovej programovej službe
vyhlasovateľa súťaže v Rádiu Regina Západ – organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „RRZ“).
1.4. Súťažné obdobie: 15.10.2019 – 18.11.2019
1.5. Cieľom súťaže pri príležitosti okrúhleho 30. výročia Nežnej revolúcie je oživenie spomienok poslucháčov na
obdobie Nežnej revolúcie v roku 1989, na ich osobné prežívanie revolučného obdobia a vnímanie zmien, ktoré
novembrové a ponovembrové udalosti priniesli, Zároveň je cieľom podporiť interakciu medzi poslucháčmi
rôznych vekových kategórií a Rádiom Regina Západ.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Umiestnenie vo vysielaní: Súťaž bude realizovaná písomnou a elektronickou formou a vyvrcholí v živom
vysielaní prezentáciou najzaujímavejších poslucháčskych spomienok – textového i nehmotného charakteru.
Najzaujímavejšie zo spomienok vyberieme do nedeľnej relácie 17.11.2019 o 10.00. Víťaza súťaže RRZ uverejní
v prúdovom vysielaní v pondelok 18.11 2019.
2.2. Podmienky účasti: Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí do 15.11.2019 do Rádia Regina
Západ napíšu o svojich spomienkach na obdobie Nežnej revolúcie a ponovembrové obdobie.
Súťažiaci zaslaním e-mailu alebo listu so svojimi spomienkami dáva súhlas so spracovaním osobných údajov
v zmysle GDPR podľa bodu 2.9 tohto Štatútu. Zaslaním svojho textu do redakcie Rádia Regina Západ súťažiaci
udeľuje RTVS bezodplatný súhlas na formálnu i štylistickú úpravu textu, na krátenie textu ako i na jeho
zverejnenie a šírenie (vo vysielaní, na sociálnych sieťach, na webovej stránke RRZ).
Súťažiaci napíše o svojich spomienkach jednou z dvoch foriem:
a)

elektronickou formou na spomienky.regina@rtvs.sk, v predmete správy uvedie heslo „Spomienky“

b)

písomnou formou na adresu Rádio Regina Západ, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 15, na obálku napíše heslo
„Spomienky“

2.3. Pravidlá súťaže: Účastníci súťaže „Spomienky po 30 rokoch“ napíšu, ako prežívali zamatové obdobie a
ponovembrové mesiace, v akej životnej situácii ich zachytilo, ako vtedajšie vnútropolitické dianie ale aj makro- i mikrospoločenské dianie v ich okolí ovplyvnilo či zmenilo ich ďalšie smerovanie, alebo ich rodinu, priateľov, spolužiakov,
spolupracovníkov, obec alebo mesto. Písať môžu aj o udalostiach, ktoré v tom čase zmenili ich vnímanie reality.
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Svoje spomienky na obdobie Nežnej revolúcie a ponovembrové obdobie je možné napísať v rozsahu
maximálne 2700 znakov (resp. 1,5 normostrany) jednou z foriem podľa bodu 2.2. tohto Štatútu.
Vítané sú i prípadné obrázkové alebo výstrižkové prílohy. Do súťaže teda budú zapojení rovnako súťažiaci,
ktorí pošlú napríklad prepísané, alebo odfotografované či prekopírované zápisky a poznámky z udalostí, ktoré
vtedy prežili, listy, výstrižky z novín, vstupenky na podujatie s okomentovaním udalosti alebo vlastné fotografie,
ktoré im dodnes jednotlivé situácie uvedeného obdobia pripomínajú.
Príloha s obrázkami, napríklad vo formátoch .pdf, .jpg, .gif, môže mať veľkosť do 8 MB.
2.3.1. Súťažiaci pošle svoje spomienky s uvedením kontaktných údajov: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo.
2.4. Vyhodnotenie víťaza súťaže vyžrebovaním sa uskutoční 18.11.2019 v živom prúdovom vysielaní Rádia Regina
Západ.
2.5. Zverejnenie víťazov súťaže: 18.11.2019.
2.6. Cena pre víťaza súťaže:
1x Pobyt na 3dni/2noci pre dve osoby Grand hotel Permon, Podbanské. Platné do 14.2.2020, cena 350€
ubytovanie v 2 lôžkovej izbe Premium Kriváň
raňajky formou bufetu
voľný vstup do hotelového wellness komplexu AQUA a KIDS a Sauna Paradise počas pobytu
ranné plávanie v čase 7-10hod.
voľný vstup do fitness centra
parkovisko
Možnosť ubytovania okrem termínu 15. 12. - 1. 1. 2020.
2.6.1. Odovzdanie cien: Víťazovi cenu zašleme poštou na adresu súťažiaceho.
2.7. 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.
2.8. Ostatné ustanovenia:
2.8.1. Plnenia, poskytnuté v súlade s týmto štatútom, nie je možné previesť na tretiu osobu.
2.8.2. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
2.8.3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.
2.9. Osobné údaje: Účasťou v súťaži „Spomienky po 30 rokoch“ 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 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
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údaje súťažiacich mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie
informácie na www.rtvs.org alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1. Zapojením sa do súťaže vyjadruje poslucháč svoj súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
3.2. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení Zákona č. 17/2005 Z.z. Zákona o hazardných hrách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3.3. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže zmeniť. 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.
3.4. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
3.5. Platnosť a účinnosť štatútu: Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a
televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia. Štatút stráca platnosť dňom 30.11.2019
V Bratislave dňa 24.10.2019

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

