Štatút poslucháčskej súťaže „Vianočný príbeh“

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: Vianočný príbeh (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: 1.12.2018 – 15.12.2018
1.5. Cieľom súťaže Vianočný príbeh je zatraktívnenie interakcie medzi poslucháčmi rôznych
vekových kategórií a Rádiom Regina Západ. Zároveň je cieľom podporiť a prezentovať
tvorivosť poslucháčov a motivovať ich hodnotnými cenami, aby aktívne prispeli do
programu vysielania Rádia Regina Západ v predvianočnom období svojimi spomienkami,
zážitkami a skúsenosťami na tému Vianoc.
Zámerom je ponúknuť najkrajšie dielka poslucháčom v rámci prúdového popoludňajšieho
vysielania na Štedrý deň (24.12.2018). Najkrajšie dielka vyberie 5-členná rozhlasová porota.
Poslucháči si vypočujú tie najlepšie príbehy spojené s Vianocami – veselé, smutné, dojímavé aj
inšpiratívne tak, aby sa v poslucháčoch podporil pocit spolupatričnosti k značke RTVS a
špeciálne k značke Rádia Regina Západ.

2.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

2.1. Umiestnenie vo vysielaní: Súťaž bude prebiehať vo vysielaní Rádia Regina Západ.
Literárne príspevky víťazov súťaže RRZ uverejní vo vianočnom prúdovom vysielaní RRZ
dňa 24.12.2018.
2.2. Podmienky účasti: Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí pošlú svoj
literárny príspevok na tému podľa bodu 2.3 v termíne od 1.12.2018 do 15.12.2018.

Súťažiaci zaslaním literárneho príspevku potvrdzuje, že je výhradným autorom príspevku.
Zaslaním svojho literárneho dielka do redakcie Rádia Regina Západ autor príspevku dáva súhlas
so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR podľa bodu 2.9 tohto Štatútu. Zaslaním svojho
literárneho dielka do redakcie Rádia Regina Západ autor príspevku 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).
2.3. Pravidlá súťaže: Každý účastník súťaže môže poslať najviac 5 príbehov, každý v
rozsahu maximálne 2700 znakov (resp. 1,5 normostrany) alebo zvukovú nahrávku
čítaného/rozprávaného textu v rovnakom rozsahu.
Témy vianočných príbehov:
- Môj najväčší vianočný zážitok,
- Moje najkrajšie Vianoce,
- Vianoce, na ktoré nikdy nezabudnem,
- Môj vianočný darček,
- Moje „iné“ Vianoce,
- Moja najkrajšia vianočná spomienka,

- Moje/naše vianočné tajomstvo.

2.3.1. Autor príspevku/príbehu (poviedky, rozprávania, zamyslenia a pod.) svoje dielko pošle s
uvedením kontaktných údajov:
meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo.
2.3.2. Zasielanie príspevkov: 1. 12 – 15. 12. 2018.
a) písomnou formou: poštou na adresu Rádio Regina Západ, pričom na obálku napíše heslo
“VIANOČNÝ PRÍBEH“,
b) elektronickou formou - prostredníctvom e-mailovej adresy literarium@rtvs.sk – pričom do predmetu
správy účastník napíše heslo “VIANOČNÝ PRÍBEH“
c) elektronickou formou – prostredníctvom prílohy privátnej správy na facebookovom profile Rádia
Regina Západ.
d) vo forme USB nosiča zaslaného poštou na adresu Rádio Regina Západ, pričom na obálku napíše
heslo “VIANOČNÝ PRÍBEH“.
Adresa redakcie:
Rádio Regina Západ
Mýtna 1
P. O. BOX 55
817 55 Bratislava 15
2.4.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 19.12.2018. Piatich víťazov určí 5-členná odborná porota z
radov pracovníkov RTVS. Spomedzi účastníkov súťaže vyžrebuje vyhlasovateľ súťaže piatich
výhercov.

2.5.

Zverejnenie víťazov súťaže: 24.12.2018.

2.6.

Ceny pre víťazov súťaže:
- 2x Pobyt Classic 2 osoby /2 noci. Pobyt je v sume 299 € ( 2 noci v **** hoteli v komfortnej
dvojlôžkovej izbe Standard pre 2 osoby, polpenzia – raňajky a večera formou bufetových
stolov alebo výberom zo 4- chodového menu, neobmedzený vstup do bazénového a
saunového sveta, neobmedzený vstup do fitness centra, relaxačný program vo
vyhradených dňoch, parkovanie, Wifi)
- celodenný pobyt pre piatich ľudí (respektíve pre 5-člennú rodinu) do vodného a saunového
sveta Patince ( t. j. 5x Wellness Day, každý v hodnote 20 €, tzn. celkom 100 €)
- 2 x darčekový balíček Rádia Regina Západ, každý v hodnote 50 €
-

2.6.1. Odovzdanie cien: Písomnou formou budú o výhre informovaní víťazi, ktorí získajú cenu vo
forme pobytu v hoteli
Patince a celodenný pobyt vo vodnom a saunovom svete v Patinciach. Darčekové balíčky
vyhlasovateľ doručí poštou.
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 „Vianočný príbeh“ 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 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 31.12.2018

V Bratislave dňa 4. 12. 2018

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

