Súťažné pravidlá - „Veziete sa na správnej vlne?“
1. Súťaž prebieha v termíne odo dňa 14.10.2021 od 00:01 hod. do 31.12.2021 do 23:59:59.
2. Do súťaže „Veziete sa na správnej vlne? sa môže zapojiť každý, kto sa počas trvania súťaže
zaregistruje na webovej stránke Rádia Vlna www.radiovlna.sk a splní všetky podmienky
účasti v Súťaži uvedené nižšie, čím sa stáva súťažiacim (ďalej len „Súťažiaci“).
3. Podmienky účasti v súťaži:
a) Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto má viac ako 18 rokov;
b) Súťažiaci v termíne konania súťaže vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na
webovej stránke www.radiovlna.sk, v ktorom vyplní svoje kontaktné údaje v rozsahu meno,
priezvisko a adresa a tým si objedná nálepku Rádia Vlna, ktorú následne nalepí na svoje
motorové vozidlo (vo vlastníctve Súťažiaceho);
d) Súťažiaci v termíne konania súťaže odošle cez elektronický formulár zverejnený na
internetovej stránke www.radiovlna.sk, jednu fotografiu, na ktorej bude jasne čitateľná ŠPZ
(EČV) motorového vozidla a nalepená nálepka Rádia Vlna podľa písm. b) tohto bodu a v
elektronickom formulári uvedie svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a telefónne
číslo.
4. V prípade dodržania vyššie uvedených podmienok Súťaže splnil Súťažiaci podmienky
účasti v Súťaži a je zaradený do žrebovania o výhry.
5. Výhercov Dennej výhry (balíček Rádia Vlna) sa dozviete z vysielania Rádia Vlna, a to každý
pracovný deň po 10:00 hod. (po 10:00 bude moderátor volať Súťažiacemu s vyžrebovanou a
výhernou ŠPZ (EVČ) a následne musí Súťažiaci v priebehu 20 sekúnd zdvihnúť telefón. V
prípade, že Súťažiaci najneskôr do 20 sekúnd telefón nezdvihne, nárok na výhru tomuto
Súťažiacemu zaniká. V takom prípade sa denná výhra presúva na najbližší súťažný deň.
Denná výhra sa nežrebuje prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca, nakoľko v daný deň sa
žrebuje výlučne len Mesačná výhra.
6. Výherca Mesačnej výhry (Oldies Párty u vás doma) bude vyžrebovaný zo všetkých
Súťažiacich, a to vždy prvý pracovný deň nasledujúceho mesiaca. Súťažiaci, ktorý vyhrá
Mesačnú cenu, bude kontaktovaný Organizátorom na ním uvedenom telefónnom čísle.
7. Výhry odovzdá Organizátor Súťaže po vzájomnej telefonickej dohode so Súťažiacim, ktorý
vyhrá Dennú výhru alebo Mesačnú výhru.
8. Výhrou v súťaži „Veziete sa na správnej vlne?“ sú:
a. každý pracovný deň balíček Rádia Vlna (ďalej len "Denná výhra„) a
b. každý mesiac jedna (1) súkromná Oldies Párty u vás doma (max počet osôb na oldies party
je 50, nesmie sa na ňu vyberať vstupné a nesmie mať povahu verejne prístupnej akcie).
Termín oldies party je po vzájomnej dohode výhercu a Organizátora. Organizátor zabezpečí
DJ, moderátora, ozvučenie a osvetlenie oldies party. Výherca si zabezpečí vhodný priestor,
ktorý musí byť vopred odsúhlasený Organizátorom.
9. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri
poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z
príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto
hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.

10. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o
zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 €
podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%.
Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia,
ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej
poskytne daňový úrad.14. Výherca je oprávnený prevziať Výhru / oldies párty u vás doma/
osobne v lehote 3 mesiacov
11. Podmienkou získania výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru s moderátorom vo
vysielaní.
12. Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže opakovane (v prípade, kedy sa jedná o opakovanú
možnosť výhry), avšak vyhrať môže maximálne raz za 30 dní.
13. Všetci výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a zverejnení na webovej stránke Rádia
Vlna.
14. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží v Rádiu Vlna a Podmienky ochrany
súkromia.

