Štatút poslucháčskej súťaže
„Súťažíme s Juniorom”

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: Súťažíme s Juniorom (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 - OZ Slovenský rozhlas, Mlynská dolina, Bratislava (ďalej len
„RTVS“). Súťaž prebieha na facebookovej stránke Rádia Junior - organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „RS“)
a prostredníctvom e-mailu.
1.4. Súťažné obdobie: 12.11.2018 – 31.1.2019
1.5. Zámer súťaže: Cieľom súťaže je podpora a zatraktívnenie interakcie medzi poslucháčmi a Rádiom Junior. Zlepšiť
podmienky pre komunikáciu s poslucháčom, obnoviť záujem o vysielanie a tak vytvoriť priestor na vznik spätnej väzby
a tendencie rastúcej kvality. Hlavným cieľom je ocenenie poslucháčov za istý druh „vernosti“ voči Rádiu Junior – a to
knižným darčekom, ktorý presne zasahuje cieľovú skupinu poslucháčov zameraných na rozprávkovú literatúru.
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Umiestnenie súťaže: Súťaž bude propagovaná niekoľkokrát do týždňa v uvedenom súťažnom období na
facebookovej stránke rádia Junior a vo vysielaní Rádia Junior v rámci relácie „Čo by bolo, keby...“.
2.2. Podmienky účasti: Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči Rádia Junior, ktorí dovŕšili vek 18 rokov najneskôr
ku dňu zapojenia sa do súťaže, počas trvania súťaže podľa bodu 1.4. tohto Štatútu. Poslucháč sa zapojí do súťaže
zaslaním komentáru s odpoveďou (odpovede na súťažnú otázku) pod status súťaže na facebookovom profile Rádia
Junior, alebo mailu s odpoveďou na e-mail Rádia Junior. Súťažiaci poslucháč môže zaslať na súťažnú otázku iba jednu
odpoveď, ktorú pokladá za správnu.
2.3. Pravidlá súťaže: Súťaž „Súťažíme s Juniorom“ prebieha v uvedenom časovom období s týždennou periodicitou
a súťažná otázka sa viaže k téme týždňa v relácii „Čo by bolo, keby...“ , ktorá sa obmieňa každý týždeň . Počas
súťažného obdobia bude pre každý týždeň v pondelok ráno zverejnená súťažná otázka. Poslucháči budú môcť po
zverejnení súťažnej otázky zasielať odpovede do konca týždňa, kedy sa uskutoční vyhodnotenie súťaže.
2.4. Vyhodnotenie súťaže: Všetky správne odpovede budú následne predmetom žrebovania, z ktorého sa náhodne
vyberie jedna víťazná odpoveď. Výherca dostane odmenu v podobe knižnej publikácie. Výherca bude o výhre
upovedomený web-editorkou alebo redaktorom Rádia Junior formou facebookovej správy alebo e-mailom.

2.5. Ceny v súťaži: Výherca súťaže dostane jednu knižnú cenu. Všetky knihy dostalo Rádio Junior do daru od
vydavateľov a venuje ich do súťaže ako odmenu pre svojich poslucháčov. Ceny do súťaže sú poskytované ako vecné
ceny a nie je možné ich nahradiť finančným plnením.
2.6. Odovzdanie ceny: Výhercovi sa knižná výhra zašle poštou na adresu trvalého bydliska, ktorú uvedie v ďalšej emailovej komunikácii s vyhlasovateľom súťaže. Ak sa nedohodnú inak, najneskôr do siedmich pracovných dní od
vyhlásenia výsledkov.
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 „Súťažíme s Juniorom“ 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 31.1.2019.

V Bratislave dňa 28. 11. 2018

PhDr. Jaroslav Rezník
generálny riaditeľ
Rozhlas a televízia Slovenska

