ŠTATÚT SMS SÚŤAŽE
v rámci relácie TAJOMSTVO MOJEJ KUCHYNE

1. Názov súťaže:

Súťaž v rámci relácie Tajomstvo mojej kuchyne ďalej len („súťaž“).

2. Forma:

Súťaž podľa § 847 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

3. Vyhlasovateľ:

Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, Slovenská republika (ďalej len „vyhlasovateľ súťaže“)
Súťaž bude vysielaná na televíznej programovej službe Jednotka (ďalej len „Jednotka“).

4. Termín:

Od 15.januára 2017 do 30. júna 2017

5. Zámer:

-zvyšovanie atraktivity relácie a interaktivity relácie s divákom,
- podnietenie záujmu potenciálnych divákov o sledovanie relácie,
- motivovanie divákov k pravidelnému sledovaniu relácie a budovanie návyku diváka

6. Propagácia:

Súťaž bude propagovaná od 3.apríla 2016 vo vysielaní relácie Tajomstvo mojej kuchyne a na webovej stránke RTVS www.rtvs.sk.
Rovnako budú na webovej stránke zverejnené pravidlá súťaže, súťažné otázky a mená výhercov.

7. Podmienky účasti:

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci diváci relácie Tajomstvo mojej kuchyne.

8. Pravidlá súťaže:

Súťaž má týždňovú periodicitu, komunikuje sa vždy v nedeľu počas relácie Tajomstvo mojej kuchyne, v ktorej je uvedená aj súťažná
otázka k téme relácie zameraná na pozornosť diváka. Diváci môžu následne odpovedať formou SMS na súťažnú otázku počas
celého nasledujúceho týždňa, až do ďalšieho vysielania relácie, t.j. do nedele, kedy bude uvedená nová súťažná otázka.
Diváci posielajú SMS so správnou odpoveďou v tvare: VAR(medzera)A/B/C(medzera)kontaktné údaje na číslo 6664 (ďalej len
„SMS v správnom tvare“).
Cena spätnej SMS je max. 0,500 € s DPH.
Počet SMS zaslaných z jedného tel. čísla nie je obmedzený.

9. Vyhodnotenie súťaže:

Do žrebovania o ceny postupujú tí diváci, ktorí správne odpovedali na súťažnú otázku v danom hernom týždni.
Žrebovanie výhercov sa uskutoční po ukončení daného herného týždňa.
Výhercov cien určí žrebovací softvér prostredníctvom funkcie RANDOM zo všetkých účastníkov súťaže v danom týždni, ktorí
odpovedali správne aspoň raz a zaslali SMS v správnom tvare. Každý týždeň budú vyžrebovaní 3 výhercovia. Hlavná cena bude
vyžrebovaná zo všetkých správnych odpovedí zaslaných v období 15.1.2017 až 30.6.2017 najneskôr do 20.7.2017.
Okrem týchto cien bude v období od 26..2.2017 do 11.6. 2017 vyžrebovaný raz týždenne jeden výherca, ktorý získa nákupnú
poukážku do obchodných domov Billa .

10. Ceny:

Ceny v súťaži sú každý týždeň 3 – trikrát balíček produktov na pečenie Dr.Oetker. Cenu venuje spoločnosť Dr . Oetker a hodnota
jedného balíčka je 25,95 EUR . V období od 26.2.2017 do 11.6.2017 je ešte štvrtá cena a to nákupná poukážka do OD Billa
v hodnote 30 EUR. Hlavnou cenou je nákup v obchodnom dome Decodom v hodnote 330 EUR.

11. Odovzdanie cien:
Vecné ceny výhercom budú doručené na adresu výhercu spoločnosťou Dr. Oetker prostredníctvom Slovenskej pošty do 30 dní od
vyžrebovania výhercu. Nákupnú poukážku v hodnote 30 EUR odovzdá výhercovi spoločnosť Billa do 30 dní po vyžrebovaní. Hlavná
cena nákupná poukážka v hodnote 330 EUR bude odovzdaná spoločnosťou Decodom spol. s r.o.

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
neprevyšujúce hodnotu 350,- EUR. 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:

Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné nahradiť peňažným plnením, ani previesť na tretiu osobu.
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
Zaslaním odpovede na súťažnú otázku formou SMS vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže obsiahnutými v tomto štatúte.
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. V takom prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá a súťaže sa riadi
novými pravidlami, zverejnenými rovnakým spôsobom ako pôvodné pravidlá súťaže.
Súťaž 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.
Súťažiaci, svojou účasťou v súťaži, dáva vyhlasovateľom súťaže súhlas so spracovaním jeho osobných údajov (ktoré sám
poskytol), a to výhradne pre potreby súťaže.

14. Platnosť štatútu:

Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia.

V Bratislave 3. 2. 2017

Václav Mika
generálny riaditeľ RTVS

