SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – Lyžovačka v PARK SNOW Donovaly
1. Súťaž prebieha vo vysielaní Rádia Vlna v termíne od 21.11.2022 do 25.11.2022.
2. Do súťaže sa môžete zaregistrovať v termíne od 19.11.2021 od 06:00 do 25.11.2021 do 13:00
tak, že zaregistrujete tak svoje osobné údaje v rozsahu krstné meno, priezvisko a telefónne
číslo do súťažného formulára na webe Fun rádia.
3. Každý súťažný deň vyžrebujeme v relácii Popoludnie s Martinou a Milanom dvoch
zaregistrovaných súťažiacich, ktorým zavoláme a stretnú sa v súťažnom dueli. Obaja dostanú
jednu otázku týkajúcu sa lyžovania. Ten súťažiaci, ktorý správne odpovie na otázku,
postupuje do duelu do ďalšieho súťažného dňa. V prípade rovností odpovedí bude nasledovať
otázka, „rozstrelového“ charakteru. Ten s duelantov, kto bude bližšie k správnej odpovedi,
stane sa výhercom, postupujúcim do ďalšieho súťažného dňa.
4. Víťaz posledného – piatkového duelu sa stane výhercom a získa výhru.
5. Výherca získa rodinný víkendový pobyt pre 4 osoby v Resort Gothal Liptovská Osada, s
raňajkami a vstupom do vodného svet* a + 3 dňový skipass pre 4 osoby do PARK SNOW
Donovaly v celkovej hodnote 1200 €. Výhru venuje PARK SNOW Donovaly. Výhru je možné
uplatniť v termíne: 10. 01. 2023 - 10. 03. 2023. *Dostupnosť služieb Resort Gothal Liptovská
Osada podľa aktuálneho prevádzkového režimu bez nároku na kompenzáciu.
6. 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.
7. 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.
8. Do súťaže sa môžete zaregistrovať len raz.
9. Výherca bude telefonicky kontaktovaný.
10. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží v Rádiu Vlna a Podmienky ochrany
súkromia.

