
Štatút 

reklamnej a propagačnej súťaže organizátora Rádio Rebeca, s.r.o. 

s názvom Mikulášska súťaž 

 
 

1. Základné ustanovenia 

1.1  Reklamnú súťaž Mikulášska súťaž (ďalej ako „súťaž“) organizuje spoločnosť 

Rádio Rebeca, s.r.o., M. R. Štefánika 46, 036 01 Martin, IČO: 46 852 182, 

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Žilina, odd. s.r.o., vložka č. 

57698/L 

1.2  Súťaž sa riadi pravidlami uvedenými v tomto štatúte (ďalej len „štatút“), ktoré 

popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže. 

1.3  Súťaž štartuje 2.12.2019. Žrebovanie výhercov sa uskutoční 6.12. 2019. 

2. Účel 

Účelom súťaže je v rámci reklamnej a propagačnej kampane zvýšiť u širokej 

verejnosti počúvanosť rozhlasovej programovej služby Rádio Rebeca. 

3. Trvanie súťaže 

Súťaž  je  organizátorom  realizovaná  na  celom  území  Slovenskej  republiky    od 

2.12. 2019 do 6.12.2019 

4. Spôsob propagácie 

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: 

sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom propagácie na internetovej stránke 

organizátora www.rebeca.sk  

5. Podmienky účasti v súťaži 

5.1  Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky/pravidlá 

súťaže, a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti na súťaži niektorým z ustanovení 

pravidiel súťaže (ďalej len ako „účastník“ alebo „spotrebiteľ). 

5.2  V prípade, ak sa súťaže zúčastní osoba mladšia ako 18 rokov veku a vyhrá, 

výhra sa odovzdáva zákonnému zástupcovi. Organizátor má v prípade 

pochybnosti o veku výhercu žiadať predloženie príslušného dokladu, ktorým by táto 

osoba preukázala dovŕšenie 18 rokov veku. 

5.3  Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v 

pomere obdobnom pracovnému pomeru k organizátorovi súťaže, k zmluvnému 

partnerovi súťaže a k iným osobám, ktoré sa priamo podieľajú na činnostiach 

súvisiacich 

http://www.rebeca.sk/


s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho 

zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra nebude odovzdaná 

a v prípade, že výhra jej bola odovzdaná, je táto osoba povinná výhru vrátiť 

organizátorovi bezodkladne na základe písomnej výzvy organizátora, resp. nahradiť 

organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry. 

6. Pravidlá 

6.1 Úlohou súťažiacich je v čase konania súťaže poslať na emailovu adresu 

sutaz@rebeca.sk detskú kresbu.  

6.2 Do žrebovania sú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú odpoveď v termíne 

súťaže. 

6.3 Rádio Rebeca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže /termín 

začatia nového kola, termín žrebovania, súťažnú otázku resp. celú mechaniku 

Súťaže. 

6.4  Rádio Rebeca nehradí súťažiacim žiadne náklady, ktoré im vznikli  v súvislosti    

s účasťou v Súťaži. 

7. Výhra 
 7.1  Súťaží sa o 5 cien 

 1.cena: Detská stavebnica Lego  

2.cena: Kniha Riekanky 

3.cena: Kniha Rozprávky o princeznách 

4.cena: CD Cabo – Nebeská muzika 

5.cena: CD Miro Jaroš – Tešíme sa na Ježiška 

 

 
 

8. Zverejnenie výsledkov a odovzdanie výhry 

 

8.1 Výhercovia Súťaže budú ďalej kontaktovaní prostredníctvom e-mailu, z ktorého sa 
zapojili do Súťaže. 

8.2  Mená výhercov Súťaže budú zverejnené na sociálnych sieťach Rádia Rebeca, 

príp. na webovej stránke www.rebeca.sk  v deň žrebovania. 

8.3  V prípade, že výhercom bude maloletá osoba, zastupovať ju a komunikovať 

ohľadom odovzdania výhry bude za ňu zákonný zástupca. 

8.4 Cenu si výherca prevezme osobne v mieste sídla usporiadateľa súťaže. 

V prípade, že výherca do 7 dní od výzvy usporiadateľa nezareaguje, stráca nárok 

na výhru.  

8.5 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru 

neprihlási /neposkytne adresu trvalého pobytu, alebo daná adresa bude nesprávna 

a výhra tak nebude doručená/, výherca stráca právo na získanie výhry.   
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9. Osobné údaje a osobnostné práva 

9.1  Účastník zapojením sa do súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi na 

vopred neurčenú dobu svoj (i) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v 

súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, ktoré poskytne v rámci súťaže 

organizátorovi za účelom preverenia totožnosti účastníka súťaže, odovzdania 

výhry, ako aj (ii) súhlas k tomu, že v prípade ak sa účastník stane výhercom, jeho 

meno, priezvisko a názov obce bydliska výhercu môžu byť zverejnené na 

internetovej stránke www.rebeca.sk alebo sociálnych sieťach Rádia Rebeca. 

9.2  Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté 

osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Súťažiaci zapojením sa do 

súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania 

svojich osobných údajov a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa 

zákona o ochrane osobných údajov. Organizátor poučuje súťažiaceho, že 

poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiačeho je dobrovoľné a súťažiaci 

môže kedykoľvek slobodne písomne na adrese organizátora namietať proti ich 

poskytovaniu a využívaniu ako aj tento súhlas odvolať. 

9.3  Každý súťažiaci prihlásením sa do súťaže zároveň udeľuje organizátorovi 

bezodplatný súhlas (privolenie) podľa § 12 ods. 1 Občianskeho zákonníka na 

použitie zvukového záznamu telefonátu, ktorý sa uskutočnil v súvislosti so 

súťažou. 

10. Osobitné ustanovenia 

10.1 Na výhru  v súťaži  nevzniká  právny nárok.  V zmysle  §  845 Obč.  Zákonníka 

v platnom znení nemožno výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu. 

10.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú 

v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou. 

10.3 Súťaž je spotrebiteľskou propagačnou súťažou, ktorá slúži na podporu 

rozhlasovej programovej služby vysielateľa a nie je hazardnou hrou v zmysle 

zákona č. 171/2005  Z.  Z. o hazardných  hrách  a o zmene  a doplnení niektorých  

zákonov  v znení neskorších predpisov. 

10.4 Organizátor  súťaže  nezodpovedá  za  žiadne   škody  vzniknuté  v súvislosti  

s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s 

neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry. 

http://www.rebeca.sk/


10.5 Rádio Rebeca sa zaväzuje všetky informácie, ktoré jej súťažiaci poskytnú na 

účely Súťaže zálohovať, používať a spracovávať v súlade s platnou legislatívou 

upravujúcou ochranu osobných údajov. Získané osobné údaje budú použité pre 

účasť v Súťaži a pre odovzdanie výhier. 

10.6 Organizátor  nezodpovedá  za  funkčnosť  telefónnych,  internetových  liniek    

a zariadení, za poštové služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje sám. 

10.7 Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu. 

10.8 Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach 

týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo 

kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť tento štatút súťaž a 

jej pravidlá. 

10.9 Účastníci súťaže sa  môžu  oboznámiť  s pravidlami  súťaže  a týmto  

štatútom v čase jej trvania na internetovej stránke organizátora www.rebeca.sk 

10.10 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami 

súťaže podľa tohto štatútu. 

10.11 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 
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