Súťažné pravidlá: Vyber si, čo chceš - Vyhraj filmové ceny
k filmu Vianočný príbeh a pobyt v Hoteli Lesná
1. Súťaž sa uskutoční vo vysielaní Rádia Vlna v termíne odo dňa 21.11.2022 do 25.11.2022
(ďalej ako súťažný deň).
2. Do súťaže sa môžete zapojiť, ak sa od 18.11.2022 do 25.11.2022 do 13:00 zaregistrujete na
webovej stránke www.radiovlna.sk a to vyplnením elektronického formulára, v ktorom
uvediete svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a tel. číslo.
3. Súťaž prebieha každý súťažný deň vo vysielaní popoludňajšej relácie „Popoludnie s
Martinou a Milanom“.
4. Moderátor vyžrebuje každý súťažný deň, od pondelka do štvrtka, jedného súťažiaceho
spomedzi všetkých zaregistrovaných. Súťažiaci si vyberie jednu zo štyroch tém (hudba, film,
šport alebo prekvapenie) a z vybranej témy dostane najviac dve otázky. Už pri prvej správnej
odpovedi sa stáva výhercom dennej výhry.
5. Dennou výhrou je filmový balíček, ktorý obsahuje 4 lístky do kina + filmový merch k filmu
Vianočný príbeh.
6. V piatok 25.11.2022 prebehne finále súťaže vo vysielaní popoludňajšej relácie „Popoludnie
s Martinou a Milanom“. Moderátor vyžrebuje jedného súťažiaceho spomedzi všetkých
zaregistrovaných z celého týždňa, položí mu jednu otázku a ak súťažiaci správne odpovie,
stáva sa výhercom hlavnej výhry.
7. Hlavnou výhrou je pobyt v Hoteli Lesná pre 2 osoby na 2 noci s plnou penziou
v celkovej hodnote 900 € . Podrobnosti o pobyte si prečítajte TU.
8. Podmienkou získania dennej aj hlavnej výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru s
moderátorom vo vysielaní.
9. Spolu bude počas súťaže odovzdaných 5 výhier – 4 denné výhry a 1 hlavná výhra.
10. Nepeňažná výhra v hodnote do 350 € nepodlieha dani z výhry.
11. 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.
12. 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.
13. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže len raz a nárok na dennú výhru má tiež len raz.
Výherca dennej výhry sa však môže stať aj výhercom hlavnej výhry.
14. Všetci výhercovia budú telefonicky kontaktovaní.
15. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží v Rádiu Vlna a Podmienky ochrany
súkromia.

