Štatút SMS súťaže „RÁDIO REGINA ZÁPAD MEDZI VAMI“
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: „RÁDIO REGINA ZÁPAD MEDZI VAMI“ (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. Vyhlasovateľ súťaže: Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len
„vyhlasovateľ súťaže“) Súťaž bude vysielaná v Rádiu Regina Západ.
1.4. Miesto priebehu súťaže: facebooková stránka Rádia Regina Západ
1.5. Obdobie súťaže: Súťaž prebieha v období od 6. 07. 2021 do 07.09. 2021.
1.6. Zámer súťaže: zvýšiť interaktivitu s poslucháčmi, z protipandemického dôvodu ide o alternatívnu formu
stretnutia s tvorcami programu RRZ ako náhrady za tradičný DOD Rádia Regina Západ. Zámerom je tiež
obohatiť živým open-air vysielaním a súťažou letný život obyvateľov na území 4 krajov (Nitriansky, Trnavský,
Bratislavský, Trenčiansky), udržať v povedomí poslucháčov RRZ tradičné podujatia rôznych lokalít
západného Slovenska, šíriť regionálne tradície a dať priestor regionálnym novinkám.

2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Umiestnenie vo vysielaní: Súťaž bude propagovaná verbálne moderátormi prúdového vysielania, upútavkou vo
vysielaní, na webovej stránke RTVS Reginy Západ a na facebooku Rádia Regina Západ (ďalej RRZ).
2.2. Podmienky účasti: Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr v deň
zapojenia sa do súťaže. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Rozhlasu a televízie Slovenska a zamestnanci
spoločnosti Media RTVS, s.r.o. V prípade, že sa do súťaže zapojí osoba mladšia ako 18 rokov, takáto osoba bude
automaticky vylúčená zo súťaže.
2.3. Pravidlá súťaže a vyhodnotenie:
1. Súťaž prebieha na facebookovej stránke Rádia Regina Západ.
2. Účastníkom súťaže sa stáva každý poslucháč, ktorý splní podmienky účasti, okrem osôb mladších ako 18
rokov a súhlasí s pravidlami súťaže.
3. Účastníkom súťaže sa stáva poslucháč, ktorý sa odfotografuje s pracovníkom/pracovníčkou RRZ. v termíne
a na mieste určenom Rádiom Regina Západ, fotografiu pridá na facebookovú stránku RRZ k statusu RÁDIO
REGINA MEDZI VAMI.
4. RRZ vyhlási týždenne dve miesta stretnutí s pracovníkom RRZ vo vysielaní aj na facebookovej stránke RRZ.
5. Pracovník RRZ bude mať na uvedenom mieste a v uvedenom čase ako pomôcku na identifikáciu zelenú
plážovú tašku s bielym logom RRZ.
6. Víťaz hlavnej ceny sa žrebuje zo všetkých účastníkov fb-súťaže, ktorí poslali súťažnú fotografiu v zmysle
pravidiel súťaže v čase trvania celej súťaže 6. 7. – 7. 9. 2021.
2.4. Zverejnenie víťazov súťaže: Výhercovia hlavnej, druhej a tretej ceny budú zverejnení v prúdovom vysielaní v
čase medzi 11:00 – 11:30 v sobotu 11.09.2021 v relácii Panoráma RRZ.
Cena pre víťazov súťaže:
- Hlavná cena: víkendový wellness pobyt v kúpeľoch Lúčky pre 2 osoby na 2 noci s plnou penziou, bazénovým
svetom a liečebnými procedúrami v hodnote 350,-€.
- Druhá cena: poukaz v hodnote 250,-€ na nákup víkendových, poznávacích, či jednodňových zájazdov, podľa
vlastného výberu na www.cestovnakancelariadaka.sk.
- Tretia cena: darčekový balíček RRZ a balíček prírodných výživových doplnkov pre silné a zdravé kosti od slov.
farmaceutickej spol. BIOMIN.
2.5. Odovzdanie cien: Víťazom cenu zašleme poštou na adresu súťažiaceho.
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 z verejnej súťaže neprevyšujúce hodnotu 350,- € 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 podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
2.7.3. V zmysle § 845 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výhry z hier nemožno vymáhať.
2.8. Osobné údaje: Účasťou v súťaži „RÁDIO REGINA ZÁPAD MEDZI VAMI“ 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.

2. 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. 9. 2021.

