Pravidlá propagačnej súťaže
„Darujte darček TV RIK a vyhrajte koncert“
Tieto pravidlá propagačnej súťaže (ďalej len „Pravidlá“) upravujú podmienky a priebeh propagačnej
súťaže s názvom „Darujte darček TV RIK a vyhrajte koncert“ (ďalej len „Súťaž“). Tieto Pravidlá sú
jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje podmienky Súťaže. V skrátených verziách môžu byť tieto
uvedené aj na informačných materiáloch (napr. letákoch, plagátoch), v inzerátoch, rozhlasových a
televíznych spotoch určených spotrebiteľom, pričom pre organizáciu Súťaže a určenie jej výhercu je
záväzné iba toto úplné znenie Pravidiel. Tieto Pravidlá môžu byť zmenené výlučne písomne.
Základné pojmy
1. Účastník – fyzická osoba, ktorá sa zapojí do Súťaže po splnení podmienok Súťaže a poskytnutí
požadovaných údajov Organizátorovi Súťaže.
2.

Výherca - Účastník, ktorý splnil podmienky pre účasť v Súťaži podľa týchto pravidiel a súčasne
bola
fotografia
alebo
video
jeho
darčeka
uverejnená
na
stránke
https://rik.joj.sk/narodeniny/402242-darujte-darcek-tv-rik-a-vyhrajte zvolená za darček
s najväčším počtom odovzdaných hlasov .

3. Fotografia/Video – Fotografická snímka alebo video, na ktorej je zachytený obrázok/výtvor
v súlade s podmienkami súťaže. Darček musí byť kreatívny a originálny, nemusí to byť vecný
dar, môže to byť aj nejaké zábavne video, pesnička, scénka s divadielkom a podobne.
4. Požadované údaje – meno, priezvisko, e-mailová adresa.
Článok I.
VYHLASOVATEĽ SÚŤAŽE A ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE
1. Súťaž vyhlasuje spoločnosť MAC TV s.r.o., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 00
618 322, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.
29871/B (ďalej len „Vyhlasovateľ“) a organizáciu zabezpečuje spoločnosť Slovenská
produkčná, a.s., so sídlom Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísaná
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 3006/B (ďalej len
„Organizátor“).
Článok II.
ÚČEL SÚŤAŽE
1. Účelom Súťaže je výlučne podpora aktivít a značky Vyhlasovateľa. Pre účasť v Súťaži nie je
podmienkou zaplatenie vkladu. Súťaž nie je organizovaná za účelom dosiahnutia zisku
Organizátora a Vyhlasovateľa Súťaže.
2. Súťaž je propagačnou súťažou v zmysle ust. § 3 ods. 5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných
hrách, v znení neskorších predpisov.
3. Súťaž nie je hazardnou hrou ani lotériou.
Článok III.
TRVANIE SÚŤAŽE A MIESTO SÚŤAŽE
1. Súťaž sa začína dňa 09.01.2019 a končí dňa 17.02.2019 (ďalej len „doba trvania Súťaže“).

2. Súťaž sa uskutoční prostredníctvom webovej stránky www.rik.sk a môžu sa jej zúčastniť osoby
staršie ako 18 rokov s trvalým pobytom na území SR, alebo osoby mladšie v zastúpení zákonným
zástupcom.
3. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci a členovia štatutárnych orgánov Vyhlasovateľa,
Organizátora a im blízke osoby (§ 116 a nasl. Občianskeho zákonníka). V prípade, že sa zistí, že
výherca je takou vylúčenou osobou, nevzniká mu nárok na výhru, táto výhra mu nebude
odovzdaná a prepadá v prospech Organizátora.
Článok IV.
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI
1. Súťaž začína dňa 09.01.2019, kedy bude Organizátorom na stránke www.rik.sk a
www.facebook.com/televiziarik uverejnené informácie k súťaži s výzvou na nahratie Fotografie
alebo videa zhotoveného diela spolu s kontaktnými údajmi na stránku
https://rik.joj.sk/narodeniny/402242-darujte-darcek-tv-rik-a-vyhrajte a s pravidlami
Súťaže a hlasovania so spracovaním poskytnutých osobných údajov.
2. Podmienkou účasti Účastníka v Súťaži je nahratie snímky zhotoveného diela spolu s
kontaktnými údajmi na https://rik.joj.sk/narodeniny/402242-darujte-darcek-tv-rik-avyhrajte a udelenie súhlasu s pravidlami Súťaže ako aj so zverejnením Fotografie alebo Videa.
3. Účastník súťaže je povinný nahrať na stránku https://rik.joj.sk/narodeniny/402242-darujtedarcek-tv-rik-a-vyhrajte zhotovené dielo najneskôr do 31.1.2019. Po tomto termíne nebude
možné nahrávať ďalšie videá alebo fotografie. Videá musia mať veľkosť maximálne 250 MB
a formát .mp4. Maximálna veľkosť nahrávaných fotografií nesmie prekročiť 20 MB,
požadovaným formátom je .jpg alebo .png. Hlasovanie za jednotlivé zhotovené výtvory bude
spustené 1.2.2019 na stránke https://rik.joj.sk/narodeniny/402242-darujte-darcek-tv-rik-avyhrajte. Hlasovať bude možné do 17.2.2019 vrátane.
4. Poskytnuté identifikačné údaje musia byť pravdivé, platné a pravé a na Fotografii/Videu musí
byť zachytené dielo zhotovené Účastníkom.
5. Organizátor po splnení podmienok podľa predchádzajúcich odsekov tohto článku zverejní
Fotografiu/Video Účastníka na stránke https://rik.joj.sk/narodeniny/402242-darujtedarcek-tv-rik-a-vyhrajte. Návštevníkom stránky www.rik.joj.sk bude umožnené hlasovať za
najobľúbenejšiu zverejnenú fotografiu/video. Fotografia/video Účastníka, ktorý získa najviac
hlasov od uverejnenia fotografie/videa do konca trvania doby Súťaže považuje sa podľa týchto
pravidiel za najobľúbenejšiu fotografiu/video (ďalej len „Najobľúbenejšia fotografia/video“)
6. Hlasovanie podľa ods. 4 tohto článku bude ukončené dňom 17.02.2019, teda posledným dňom
trvania Súťaže.

Článok V.
VÝHRY A ODOVZDANIE VÝHIER
1. Prvý z jedenástich výhercov, ktorý získa najväčší počet hlasov získa po splnení podmienok
ustanovených týmito pravidlami výhru "Vystúpenie Sníčka Huga“.

2. Výherca bude povereným pracovníkom Organizátora telefonicky alebo e-mailom upovedomený
o výhre do troch (3) dní od skončenia hlasovania. Poverený zamestnanec organizátora, ktorý
upovedomí Výhercu o výhre a dohodne s Výhercom termín a spôsob realizácie "Vystúpenie Sníčka
Huga".
3. Ak sa Organizátor a Výherca nedohodnú inak, platí že výhra bude odovzdaná spôsobom a v čase,
ktorý určí Organizátor. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech Organizátora Súťaže.
4. Na výhru v Súťaži nie je právny nárok, výhry v Súťaži nie je možné vymáhať súdnou cestou.
5. Daňová povinnosť Účastníkov súťaže sa spravuje ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani
z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor Súťaže oznámi Výhercovi hodnotu výhry,
ktorou je jej obstarávacia cena, zákazník pri preberaní výhry písomne potvrdí prevzatie výhry a
prevzatie tejto vyššie uvedenej informácie.
Článok V.
OSOBITNÉ PODMIENKY SÚŤAŽE
1. Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže si vyhradzujú právo zmeniť pravidlá Súťaže, ako aj právo
Súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo zrušiť. Akékoľvek sporné otázky týkajúce sa Súťaže, jej
organizácie alebo vzniku nároku na výhru, bude s konečnou platnosťou rozhodovať Organizátor.
Účastník Súťaže s takýmto postupom Vyhlasovateľa alebo Organizátora svojou účasťou v Súťaži
bezvýhradne súhlasí.
2. Účasťou v Súťaži Účastník Súťaže súhlasí s Pravidlami Súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať.
V prípade, že sa zistí, že Účastník Súťaže konal v rozpore s Pravidlami Súťaže, stráca nárok na
akúkoľvek výhodu zo Súťaže mu plynúcu, najmä nárok na výhru. V prípade dôvodného
podozrenia z porušenia Pravidiel Súťaže ( napr. obrázok diela účastník stiahne z internetu a
použije ho ako svoje dielo) má Vyhlasovateľ a Organizátor Súťaže právo, výlučne na základe
vlastného uváženia, vylúčiť Účastníka Súťaže zo Súťaže. Vyhlasovateľ a Organizátor vylúčenie
Účastníka Súťaže zverejnia na internetovej stránke www.facebook.com/televiziarik a
www.rik.sk.
3. Vyhlasovateľ ani Organizátor nenesú zodpovednosť za konanie tretích osôb, Účastníkov Súťaže
alebo osôb inak sa podieľajúcich na Súťaži.
Článok VI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Každý je oprávnený nahliadnuť do týchto Pravidiel na internetovej adrese www.rik.sk.
2. Tieto pravidlá, ako aj akékoľvek ich zmeny sú platné a účinné ich zverejnením na internetovej
stránke www.rik.sk..

Bratislava, dňa 9.01.2019

