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1.

Názov súťaže
Vianočný sen (ďalej len „súťaž“)

2.

Organizátor súťaže
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, IČO 47 232 480 (ďalej len „Organizátor“ alebo „RTVS“).

3.

Forma súťaže
Verejná súťaž podľa § 847 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

4.

Súťažné obdobie
Súťaž prebieha od 28.10.2019 do 30.11.2019.

5. Vymedzenie pojmu
5.1. Pod pojmom „sen“ sa myslí vlastný sen, túžba alebo prianie súťažiaceho, hmotného alebo nehmotného charakteru.
6. Podmienky účasti
6.1. Súťaže sa môže zúčastniť a prevziať výhru len osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony a trvalý
pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „výherca“). Maloletá osoba sa môže zúčastniť súťaže
a prevziať výhru len prostredníctvom zákonného zástupcu.
6.2. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci Organizátora, poskytovateľa výhry, ako aj ďalších subjektov spolupracujúcich na
organizácii a/alebo realizácii súťaže (vrátane osôb v obdobnom vzťahu), ako aj osoby im blízke.
6.3. Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.
Ak sa preukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku
poskytnutia nepravdivých informácií), bude zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady
prepadá v prospech Organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v
prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním,
konaním v rozpore s pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude
jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Toto rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.
7. Pravidlá súťaže
7.1. Predmetom súťaže je výber a ocenenie výhercu, ktorý bude vybratý zo súťažiacich, ktorí zaslali do súťaže vlastný sen.
Odovzdávanie výhry bude v rozsahu a formou zvolenou Organizátorom v spolupráci s produkčnou spoločnosťou zaznamenané
na audiovizuálny záznam. Z tohto záznamu bude vyrobené audiovizuálne dielo (ďalej len „relácia“), ktoré bude odvysielané na
programovej službe RTVS.
7.2. Do súťaže je možné prihlásiť sa iba zaslaním vlastného sna prostredníctvom riadne vyplneného online formulára na internetovej
stránke súťaže www.rtvs.sk/vianocny-sen.
7.3. V prípade, ak zaslaný sen obsahuje údaje na základe, ktorých je možné identifikovať konkrétnu maloletú osobu, je nevyhnutnou
podmienkou účasti v súťaži skutočnosť, že kontaktný formulár s takýmto snom bude zaslaný výlučne osobou oprávnenou udeliť
súhlas so spracúvaním osobných údajov tejto maloletej osoby (napr. zákonný zástupca).
7.4. Za výhercu môže byť vybratá iba osoba, ktorá zaslala svoj sen spôsobom a v termínoch ustanovených v podmienkach súťaže
a zároveň spĺňa podmienky pre zaslanie sna ustanovené v tomto štatúte. Výber výhercu zo súťažiacich, ktorí zaslali svoje sny,
ktoré spĺňajú formálne kritériá súťaže uskutoční Organizátor v spolupráci s produkčnou spoločnosťou. Konečný výber výhercu,
ktorému bude poskytnutá výhra, je výhradným oprávnením Organizátora a závisí výlučne na subjektívnom posúdení
Organizátora. Účasťou v súťaži nevzniká ostatným zúčastneným žiadny nárok na akékoľvek plnenie zo strany Organizátora
alebo partnera projektu, ani voči akejkoľvek inej zainteresovanej strane.
7.5. Uzavretie zmluvy alebo dohody o účinkovaní v relácií resp. poskytnutiu súhlasu s účinkovaním v relácií, ktoré zaznamená
odovzdanie výhry s poverenou produkčnou spoločnosťou, je nevyhnutnou podmienkou pre poskytnutie výhry. V prípade, ak
osoba profitujúca z poskytnutia výhry odmietne uzavrieť zmluvu/dohodu alebo udeliť súhlas podľa predchádzajúcej vety,
Organizátor má právo vybrať iného výhercu, a to aj opakovane.
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8.

Vyhlásenie výhercu súťaže
Vyhlásenie výhercu sa uskutoční dňa 20.12.2019 v relácii Vianočný sen odvysielanej na televíznej programovej službe RTVS
JEDNOTKA.

9.

Výhra v súťaži
Výhrou v súťaži je finančná suma vo výške 5000 Eur.

10. Odovzdanie výhry
10.1. Výhru odovzdá a príslušné daňové povinnosti s ňou súvisiace zabezpečí produkčná spoločnosť MAN RAY s.r.o., IČO
51 267 811 v termíne a určeným spôsobom. RTVS si vyhradzuje právo, v relácii Vianočný sen, odvysielať odovzdanie výhry
ako verejnú udalosť a zvukový a obrazový záznam z tejto udalosti použiť na účely svojich reklamných a propagačných aktivít,
s čím súťažiaci účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas.
10.2. Odovzdanie výhry bude podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel, predložením preukazu
totožnosti (napr. občiansky preukaz) za účelom overenia údajov o totožnosti výhercu a podpisom preberacieho protokolu
a/alebo iného dokumentu, upravujúceho odovzdanie, prevzatie výhry v súťaži, pripraveného a poskytnutého zo strany
poskytovateľa výhry, a to výhercovi v súťaži.
10.3. Organizátor bude výhercu, ktorý bude vyhlásený v relácii, kontaktovať telefonicky alebo elektronickou poštou. V prípade
neúspešného kontaktovania výhercu po dobu 3 kalendárnych dní, bude vyhlásený náhradný výherca v súlade s týmito
pravidlami.
11. Osobitné ustanovenia
11.1. Plnenie poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu. Účasť v súťaži ani výhru nie je možné
súdne vymáhať, ani za ne žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
11.2. Účasťou 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)
č. 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 návrhov, vedenie evidencie, vzájomná komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa programu,
a to v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, číslo telefónu).
Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle
súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 31.12.2020. Po uvedenom období budú osobné údaje účastníkov mechanicky
zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Bližšie informácie na www.rtvs.org alebo
zodpovednaosoba@rtvs.sk.
11.3. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel rozhoduje Organizátor.
11.4. Vyplnením prihlasovacieho formulára na webovej adrese www.rtvs.sk/zijem-pre-umenie vyjadruje účastník súhlas s pravidlami
obsiahnutými v tomto štatúte.
11.5. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že vyhlasovateľ nezaručuje, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným
internetovým signálom účastník vždy dosiahne pripojenie. Súťažiaci zároveň berie na vedomie, že elektronická pošta môže
byť doručená s oneskorením, t. j. po uplynutí času určeného na zaslanie snov.
11.6. Vyhlasovateľ súťaže je oprávnený pravidlá účasti meniť. V takomto prípade strácajú platnosť pôvodné pravidlá účasti a účasť
sa riadi zmenenými či novými pravidlami riadne zverejnenými, a to spôsobom, ako bol zverejnený pôvodný štatút. Štatút je
zverejnený na: www.rtvs.org/statuty.
12. Platnosť štatútu:
Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť dňom zverejnenia.
Štatút stráca platnosť dňom 31.12.2019.
V Bratislave dňa 18.10.2019
PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

