Štatút poslucháčskej súťaže
„321 SLOV – LITERÁRNE ŠORTKY POSLUCHÁČOV
RÁDIA SLOVENSKO“
1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1. Názov súťaže: 321 slov – literárne šortky poslucháčov Rádia Slovensko (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. Organizátorom a vyhlasovateľom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska (ďalej len „RTVS“), organizačná zložka
Slovenský rozhlas (ďalej len „OZ SRo“). Súťaž sa vysiela v rozhlasovej programovej službe vyhlasovateľa súťaže v
Rádiu Slovensko – organizačná zložka Slovenský rozhlas (ďalej len „RRZ“).
1.4. Súťažné obdobie: 31.1.2022 – 28.3.2022
1.5. Cieľ súťaže: Objavovanie tvorivého spisovateľského potenciálu poslucháčov Rádia Slovensko s možnosťou
získania zaujímavého ocenenenia podľa tohto štatútu.
2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
2.1. Umiestnenie vo vysielaní: Súťaž bude prebiehať vo vysielaní Rádia Slovensko. Literárne príspevky víťazov súťaže
RS uverejní vo vysielaní v marci 2022 – relácie Dobré ráno, Slovensko a Popoludnie s Rádiom Slovensko.
2.2. Podmienky účasti: Do súťaže sa môžu zapojiť všetci poslucháči RTVS, ktorí pošlú svoj literárny príspevok – poviedku,
podľa bodu 2.3 v termíne od 31.1.2022 – 14.3.2022
Súťažiaci zaslaním literárneho príspevku potvrdzuje, že je výhradným autorom príspevku. Zaslaním svojho literárneho
diela - poviedky do redakcie Rádia Slovensko autor príspevku dáva súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle
GDPR podľa bodu 2.9 tohto Štatútu. Zaslaním svojho literárneho diela - poviedky do redakcie Rádia Slovensko autor
príspevku udeľuje RTVS bezodplatný súhlas na zverejnenie a šírenie (vo vysielaní, na sociálnych sieťach, na webovej
stránke RS) v nevyhnutnom rozsahu na naplnenie účelu tejto súťaže.
2.3. Pravidlá súťaže: Každý účastník súťaže môže poslať jednu poviedku, každú v rozsahu 321 slov, prípustný je rozdiel +
- päť slov. Téma poviedok nie je určená.
2.3.1. Autor pošle poviedku prostredníctvom riadne vyplneného kontaktného formulára na internetovej stránke súťaže
www.slovensko.rtvs.sk s uvedením kontaktných údajov: meno a priezvisko, adresa, mail, telefónne číslo.
2.4. Výber finálovej zostavy 15 diel sa uskutoční priebežne. Dramaturgická rada odboru literárno-dramatickej výroby
Slovenského rozhlasu z týchto 15 diel vyberie jedno dielo a autor získa ocenenie "absolútny víťaz".
2.5. Zverejnenie absolútneho víťaza: 28.3.2022 v rannom vysielaní Rádia Slovensko
2.6. Ceny pre víťazov súťaže:
„Absolútny víťaz“ získa cenu - notebook v celkovej hodnote 349,- € s DPH
Autori 15 najlepších poviedok (vrátane absolútneho víťaza) získajú poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Martinus
v hodnote 50,- € s DPH

2.6.1. Odovzdanie cien: Víťazi, ktorí ceny získajú budú o výhre informovaní telefonickou formou. Cena bude výhercom
zaslaná prostredníctvom produkcie RTVS.
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 „321 slov – literárne šortky poslucháčov Rádia Slovensko“ 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. 30/2019 Z. z. 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 29.3.2022

