ŠTATÚT SÚŤAŽE PORAĎ SI!
Názov súťaže
„Poraď si!“ (ďalej len „súťaž“ alebo „program“)
Forma súťaže
Verejná súťaž podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.
Vyhlasovateľ súťaže
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava (ďalej len „RTVS“ alebo Vyhlasovateľ).
Obdobie súťaže
Súťaž bude prebiehať podľa platného plánu výroby v roku 2022.
Zámer súťaže
Zábavno – súťažná relácia pre deti a mládež s edukačným podtextom, ktorej cieľom je podnietiť záujem divákov o praktické znalosti
a rozvoj analytického a kritického myslenia, s využitím súťaží zameraných na šikovnosť, postreh a sociálne zručnosti v bežných
i menej bežných životných situáciách.
Propagácia súťaže
Súťaž bude propagovaná na programových službách RTVS formou upútaviek, verbálne moderátormi programov a na
internetových stránkach RTVS.
Podmienky účasti
1. Súťažiacim v relácii Poraď si! sa môže stať každý, kto:
- má v deň účasti na súťaži najmenej 9 rokov a zároveň najviac 12 rokov,
- je občanom SR,
- rozumie a hovorí po slovensky,
- bude vybraný organizátorom súťaže na základe úspešného absolvovania castingu.
2. Prihlásiť dieťa na casting môže zákonný zástupca dieťaťa zaslaním emailu na adresu poradsi@rtvs.sk. Email musí obsahovať
krátku videovizitku dieťaťa a telefonický kontakt na zákonného zástupcu. Úspešní kandidáti budú kontaktovaní dramaturgiou.
3. Ostatní uchádzači budú zaradení do databázy, z ktorej bude organizátor súťaže vyberať a oslovovať súťažiacich v prípade
výroby ďalších častí súťažnej relácie Poraď si!
4. Pravidlá účasti na televíznej súťaži:
I. V každej relácii súťažia 4 súťažiaci. Súťažiaci sú povinní dostaviť sa na výrobu programu včas podľa pokynov výrobného
štábu, v stave spôsobilom na účinkovaní v súťaži. Súťažiť nemôžu súťažiaci v nevhodnom oblečení, chorí alebo zranení.
II. Pred výrobou programu udelia súťažiaci RTVS súhlas na to, aby zvukové, obrazové a zvukovoobrazové záznamy ich osoby,
vrátane mena a priezviska, boli použité vo vysielaní RTVS, špeciálne v upútavkách, bez časového obmedzenia a bez
akýchkoľvek finančných nárokov voči RTVS. RTVS je oprávnená, v záujme propagácie súťaže (napr. v tlači, na billboardoch,
v internetovej sieti či iných prostriedkoch), používať všetky materiály získané pri výrobe programu bez akýchkoľvek nárokov
súťažiacich na odmenu, či iné vyrovnanie.
Pravidlá súťaže a vyhodnotenie
1. V každej relácii súťažia 4 súťažiaci. Súťažia spolu ako jedno družstvo.
2. Úlohou súťažiacich je vylúštiť slovné heslo. Body získavajú na základe úspešného splnenia úloh, ktoré budú musieť splniť
v jednotlivých súťažných kolách. Vo finále tieto body súťažiaci premenia na slová, z ktorých budú skladať slovné heslo.
3. Súťaž sa skladá zo 6 súťažných kôl.
4. Popis súťažných kôl: jednotlivé úlohy v súťažných kolách sú zamerané na šikovnosť, zručnosť a kritické myslenie. Súťažiaci
majú na výber z niekoľkých riešení, pričom je ponechané na ich úsudku, ktorú z možností si vyberú na realizáciu. Úlohy sú
merateľné časom, počtom a správnym splnením zadania. Úlohu vyhodnocuje odborný garant jednotlivej časti v spolupráci
s moderátorom.
5. Ak súťažiaci na základe získaných slov správne uhádli znenie hesla, získavajú ceny. V prípade, ak heslo neuhádnu, dostávajú
len ceny útechy.
6. Účasťou v súťaží udeľuje súťažiaci Vyhlasovateľovi súťaže 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, telefónne číslo).

7.

Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom
vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie 2 rokov od účasti v súťaži. Po uvedenom období budú osobné údaje súťažiacich
mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na
http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/gdpr.JBXf.pdf alebo zodpovednaosoba@rtvs.sk.

Ceny v súťaži
Cenou súťaže je získaná vecná cena, prípadne darčeková poukážka, pre každého súťažiaceho v minimálnej hodnote 50 Eur
a maximálnej hodnote 150 Eur. Pre každého súťažiaceho je zabezpečená jedna cena v rovnakej hodnote. Cenou útechy je vecná
cena v maximálnej hodnote 20 Eur.
Odovzdanie výhier
Všetkým štyrom súťažiacim bude príslušná cena odovzdaná zástupcom RTVS, a to bezprostredne po skončení súťaže.
Daňový režim
V zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov výhra v hodnote neprevyšujúcej 350 Eur je od dane oslobodená.
Ostatné ustanovenia
1. Zákonní zástupcovia súťažiacich alebo ich sprevádzajúce osoby sú povinní pred začiatkom nakrúcania súťaže potvrdiť
písomne svoj súhlas s pravidlami súťaže.
2. V prípade veľmi vážnych technických či iných problémov má zástupca vyhlasovateľa súťaže právo anulovať chybou postihnutú
časť súťaže a následne pokračovať v súťaži od momentu, keď bola ešte regulárna.
3. Ak to nie je objektívne možné, pokračuje sa v súťaži od začiatku príslušného kola, ak ani to nie je možné, anuluje sa celý
doterajší priebeh súťaže. Súťaž sa začne od začiatku.
4. Protesty proti priebehu súťaže, proti neuznaniu správnej odpovede môžu súťažiaci podávať výlučne ústne, a to bezprostredne
po udalosti, proti ktorej súťažiaci podáva protest. Správnosť odpovede sa overuje prostredníctvom internetu v maximálnom
časovom limite 10 – tich minút.
5. Protesty sa podávajú výhradne na mieste nakrúcania zástupcovi vyhlasovateľa súťaže . Protesty musia obsahovať popis
skutočnosti, ktorú súťažiaci napadá a stručné odôvodnenie, prečo ju považuje za nesprávnu. Protesty podané oneskorene
alebo nespĺňajúce uvedené požiadavky budú zamietnuté. Protesty na mieste výroby programu posudzuje vyhlasovateľ súťaže
alebo osoby ním poverené.
6. V prípade technických problémov sa záznam súťaže v potrebnej miere zopakuje a súťažiaci sú povinní odpovedať rovnako,
ako pri prvom zázname.
7. Zákonní zástupcovia súťažiacich alebo ich sprevádzajúce osoby po skončení súťaže svojim podpisom potvrdia, že súťaž
prebehla podľa pravidiel a že s jej výsledkom súhlasia.
8. Súťažiaci, ani ich zákonní zástupcovia alebo sprevádzajúce osoby nemajú nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré im
v súvislosti s účasťou v súťaži vznikli.
Záverečné ustanovenia
Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá súťaže meniť. 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. Štatút súťaže je
zverejnený na: www.rtvs.org/statuty-sutazi-rtvs. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo v zmysle § 849 Občianskeho zákonníka
súťaž odvolať.
Platnosť štatútu
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia.
Štatút stráca platnosť dňom 31. 12. 2022.

