Pravidlá súťaže „Vianočné spomienky?“
1. Do súťaže „Vianočné spomienky“ sa môže zapojiť každý, kto v termíne od
1.12.2017 do 17.12.2017 napíše a odošle cez formulár na webovej stránke rádia
Vlna (www.radiovlna.sk) vianočný príbeh. V prihlasovacom formulári je nutné uviesť
svoje meno, priezvisko, telefónne číslo a email, a to v termíne od 1.12.2017 do
17.12.2017.
2. Výhrou v súťaži „Vianočné spomienky“ je 2x wellness a občerstvenie na
Sliezskom dome pre 2 osoby vo Vysokých Tatrách. Cena za pobyt je 50 € (v cene je
zahrnutá doprava tam a späť z Tatranskej Polianky, káva, čaj, koláč podľa dennej
ponuky v hotelovej reštaurácii, vstup do hotelového wellness – vírivka, parná a fínska
sauna). 3-dňový pobyt na gazdovskom dvore pre 2 osoby na Hornej Orave. Cena za
pobyt je 221€ (v cene je zahrnutá strava v gazdovskom duchu, na dva dni pre dve
osoby – plná penzia, ubytovanie v drevenici na dve noci). 3x romantická večera
s privátnou vírivkou v regióne Žilina. Cena za večeru je 56 € (v cene je zahrnutá
romantická večera pre dve osoby v hodnote 50 eur, 1-hodinový vstup do hotelového
relax centra v úplnom súkromí, parkovanie). 2x víkend s rímskymi kúpeľmi
v metropole východu Klasik pre 2 osoby. Cena pobytu je 129 € (v cene je zahrnuté
ubytovanie pre 2 osoby, raňajky formou bufetových stolov, neobmedzený vstup do
Rímskych kúpeľov, parkovanie na vyhradenom hotelovom parkovisku, WI-FI, ovocný
tanier a župany na izbe). 2x pobyt pre dvoch v maľovaných Čičmanoch. Cena pobytu
je 169 €. Moderátor počas pracovných dní vyberie zo všetkých odoslaných príbehov
vždy dva, za ktoré získajú súťažiaci výhru od Rádia Vlna.
3. Súťaž prebieha od 18.12. do 22.12. 2017. Mená výhercov sa dozviete z vysielania
Rádia Vlna každý pracovný deň do 15:00.
4. Cenou v súťaži je 10x víkendový pobyt na Slovensku, ktorý výhercom odovzdá
spoločnosť Radio Services a.s..
5. Do súťaže budú zapojení všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenskej
republiky, ktorí sa zaregistrujú na webovej stránke Rádia Vlna (www.radiovlna.sk).
Pri registrácií na webovej stránke Rádia Vlna je nutné uviesť svoje meno, priezvisko,
telefonický kontakt a email v období od 1.12.2017 do 17.12.2017.
6. Podmienkou účasti v súťaži je vek minimálne 18 rokov.
7. Do súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci spoločnosti Radio Services a.s. a ich
rodinní príslušníci.
8. Zodpovednosť za regulárny priebeh súťaže s právomocou rozhodovať sporné
situácie súvisiace s priebehom súťaže ako aj odovzdanie výhry je spoločnosť Radio
Services a.s.
9. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru v prípade, že žiadny
účastník nesplní predpoklady na jej získanie.

10. Účasťou v súťaži, ako je to definované v článku 2 týchto pravidiel, účastník dáva
súhlas s podmienkami súťaže ako aj so všeobecnými obchodnými podmienkami
súťaže, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.radiovlna.sk.
11. Účasťou v súťaži účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyslovene súhlasí so
zhromažďovaním osobných údajov poskytnutých pri registrácií (meno, priezvisko,
telefónne číslo a adresa), ich uchovávaním a používaním poskytnutých údajov na
účely súťaže a na reklamné a marketingové účely Rádia Vlna. Súhlas sa udeľuje na
dobu trvania súťaže a v nevyhnutnom rozsahu aj po jej skončení. Účastník súťaže je

oprávnený svoj súhlas odvolať v prípade, že prevádzkovateľ bude konať v rozpore s
podmienkami dohodnutými v tomto článku. Odvolanie súhlasu zakladá možnosť
Prevádzkovateľa ukončiť účasť účastníka v súťaži. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na
ochranu osobných údajov zhromaždených v rámci tejto súťaže so Zákonom o
ochrane osobných údajov.
12. Účastníci tejto súťaže nemajú na akúkoľvek výhru žiaden právny nárok. V
prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne
Prevádzkovateľ.
13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade
nesplnenia niektorej z podmienok uvedených v tomto štatúte.
14. V zmysle platnej právnej úpravy výhry podliehajú dani z príjmov.
15. Prevádzkovateľ Súťaže si vyhradzuje právo na úpravu alebo zmenu tohto štatútu.
Radio Services a.s.
30.11.2017

V Bratislave, dňa

