ŠTATÚT SÚŤAŽE ROZPRÁVKOVÝCH HIER
K FESTIVALU ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2022 V RÁDIU REGINA ZÁPAD

1.Úvodné ustanovenia
Názov súťaže:
Rozprávkové hry zo Zázračného orieška 2022 v Rádiu Regina Západ (ďalej len „súťaž“).
Forma súťaže:
Súťaž má formu verejnej súťaže v zmysle ustanovenia § 847 Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Vyhlasovatelia súťaže:
Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), Organizačná
zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „OZ SRo“). Súťaž sa bude vysielať na rozhlasovej programovej službe
vyhlasovateľa súťaže Rádiu Regina Západ – organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „Rádio Regina
Západ“).
Termín súťaže:
3. 4. do 8. 5. 2022
Zámer súťaže:
Cieľom súťaže je prezentácia a súťažná konfrontácia rozhlasovej dramatickej tvorby a bezprostredné
stretnutie s rozprávkovými hrami, vytvorenie spätnej väzby a získanie poslucháčskych hodnotiacich názorov
na súťažné tituly z ponúknutej reprezentatívnej vzorky vybranej RTVS, dramaturgiou Odboru literárnodramatickej výroby (ďalej len „OLDV“).
K hlavným cieľom súťaže patrí motivovať poslucháčov k záujmu o žáner rozprávkovej hry.
Umiestnenie vo vysielaní:
Súťaž bude prebiehať vo vysielaní Rádia Regina Západ.

2. Všeobecné ustanovenia
Podmienky účasti:
1. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS vo veku od 18 rokov. Poslucháč sa do súťaže zapojí
zaslaním mailu spolu s výberom rozprávkovej hry podľa bodu 2 na e-mailovú adresu oriešok@rtvs.sk v
termíne od 3. 4. do 8. 5. 2022. Do súťaže sa nemôže prihlásiť osoba, ktorá je v pracovno-právnom vzťahu k
vyhlasovateľovi súťaže ani osoba, ktorá je vo vzťahu k osobe podľa predchádzajúcej vety osobou blízkou
podľa ustanovenia §116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. V čase
trvania súťaže sa do nej dá zapojiť 3. 4. do 8. 5. 2022 po zadaní kontaktných údajov (meno a priezvisko,
adresa, telefónne číslo) na e-mailovej adrese oriešok@rtvs.sk. Účastník hry poskytuje osobné údaje
výlučne za účelom účasti v hre a ako kontaktné údaje pre odovzdanie prípadnej výhry v súťaži.
2. Každý účastník súťaže si zo 6 rozprávkových hier odvysielaných v Rádiu Regina Západ v termíne od 3. 4.
do 8. 5. 2022 vyberie jednu rozprávku, ktorej pridelí svoj hlas.
3. Zaslaním mailu na e-mailovú adresu oriešok@rtvs.sk s kontaktnými údajmi podľa bodu 1 Podmienok účasti
a pridelením hlasu jednej z nominovaných rozhlasových hier pre rodinu je poslucháč automaticky zaradený
do záverečného žrebovania o cenu venovanú do súťaže.
4. Nominovaná rozhlasová hra s najvyšším počtom pridelených hlasov získava titul Rozprávková hra
poslucháčov Rádia Regina Západ. Výsledky ohodnotenia rozprávkových hier budú vyhlásené 10. 05. 2022
vo vysielaní Rádia Regina Západ.
5. Spomedzi zaradených súťažiacich do záverečného žrebovania o cenu vyžrebuje vyhlasovateľ súťaže výhercu
pobytu na dva dni na festivale Zázračný oriešok 2022 v Piešťanoch (1 noc v dvojposteľovej izbe v hoteli
Magnólia + vstup na všetky podujatia festivalu). Cena nepresiahne sumu 350,- eur.

Vyhodnotenie súťaže:
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 10. 05. 2022 vo vysielaní Rádia Regina Západ.
Daňový režim :
Ceny do 350 eur sú v zmysle § 9 ods. 2 písmeno m) z. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení ďalších
predpisov oslobodené od dane.
Ostatné ustanovenia :
V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhoduje vyhlasovateľ.
Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
zo strany súťažiacich.

3. Záverečné ustanovenia
1. 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.
2. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odvolať súťaž.
3. Súťaž sa nepovažuje za hazardnú hru v zmysle ustanovení zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Plnenia poskytnuté v súlade s týmto štatútom nie je možné previesť na tretiu osobu.
5. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže podľa tohto štatútu rozhoduje vyhlasovateľ.
6. Účasťou udeľuje účastník 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 spracovaním osobných údajov pre účel: vyhodnotenie súťaže, vedenie evidencie súťažiacich,
komunikácia s nimi, zasielanie informácii týkajúcich sa súťaže, a to v rozsahu: meno a priezvisko,
korešpondenčná adresa, kontaktné údaje (mail, telefón).
7. Tento súhlas so spracovaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným
prejavom vôle súťažiaceho, ktorý udeľuje na obdobie do 31.05.2022. 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.
8. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpisu generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie Slovenska a účinnosť
dňom jeho zverejnenia. Štatút stráca platnosť po ukončení festivalu Zázračný oriešok 2022 dňom 31. 05. 2022.

