Štatút súťaže ROZUM V HRSTI

Štatút súťaže ROZUM V HRSTI
(ďalej len „štatút“)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1.

Tento štatút a pravidlá súťaže sú jedinými záväznými pravidlami pre účasť v súťaži ROZUM V
HRSTI (ďalej len „súťaž“), splnenie ktorých je podmienkou účasti v súťaži, a ktoré upravujú
otázky vzniku a trvania účasti v súťaži, skončenia účasti a nárokov vyplývajúcich z účasti v
súťaži.

2.

Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je spoločnosť Slovenská produkčná, a. s., so sídlom
Brečtanová 1, Bratislava, IČO: 35 843 624, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel Sa, vložka č.: 3006/B (ďalej len „SP”).

3.

Súťaž je súťažou, ktorá nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných
hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súťaž sa
uskutoční od 13. 2. 2019 na území Slovenskej republiky.
Článok II
Pravidlá súťaže

1. V súťaži proti sebe súťažia vždy dve dvojice (tímy). Súťažiacich do súťaže vyberá organizátor
na základe vlastného rozhodnutia.
2. Súťaž sa skladá z dvoch častí:
a) základná časť
b) finále
3. V prvej časti hry súťažiaci súťažia v šiestich kolách s nasledujúcim systémom bodovania:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

za víťazstvo v prvom kole získa tím 1 bod
za víťazstvo v druhom kole získa tím 2 body
za víťazstvo v treťom kole získa tím 3 body
za víťazstvo v štvrtom kole získa tím 4 body
za víťazstvo v piatom kole získa tím 5 bodov
za víťazstvo v šiestom kole získa tím 6 bodov

4. V prípade remízy v jednotlivých kolách získavajú bod/body oba tímy.
5. Na začiatku hry má každý tím troch žolíkov (zlaté mozočky). V základnej časti použitím žolíka
zdvojnásobí víťazný tím daného kola počet získaných bodov. Podmienkou je použitie žolíka
pred začiatkom daného kola, v ktorom má byť tento žolík uplatnený. Žolíci neuplatnení
v základnej časti sa prenášajú do finále.
6. V prípade rovnakého počtu bodov po skončení základnej častí budú tímy hrať rozstrelové
kolo.
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7. Finálové kolo:
Do finále postupuje tím, ktorý nahrá v základnej časti vyšší počet bodov alebo vyhrá
rozstrelové kolo.
8. Finálové kolo trvá 7 minút. Do tohto času sa započítava aj rozhodovanie súťažiacich o tom kto
ide danú hru hrať, krátke vysvetlenie pravidiel hry moderátormi a názorný príklad.
9. Spoluhráči z víťazného tímu základnej časti vo finále odpovedajú na otázky samostatne
a nesmú si pomáhať.
10. Vo finálovej časti je úlohou každého súťažiaceho odpovedať správne aspoň na dve z troch
otázok. V prípade správnej odpovede na aspoň dve z troch otázok sa posúva súťažiaci o jeden
stupienok vyššie vo finančnom rebríčku výhry. V prípade ak súťažiaci neodpovie správne
aspoň na dve z troch otázok, v rebríčku nepostupuje.
11. Finančný rebríček:
štartovací stupienok
1. stupienok
2. stupienok
3. stupienok
4. stupienok
5. stupienok
6. stupienok

0 EUR
500 EUR
1.000 EUR
1.500 EUR
2.000 EUR
3.000 EUR
5.000 EUR

12. Žolíky vo finále:
Žolíci neuplatnení v základnej časti sa prenášajú do finále. Jeden žolík vo finále má hodnotu
jedného stupienka vo finančnom rebríčku. V prípade ak si do finále víťazný tím prenesie
jedného žolíka, iba jeden z dvojice bude posunutý na 1. stupienok. V prípade ak si do finále
víťazný tím prenesie dvoch žolíkov, každý z víťazného tímu sa posunie na začiatku finále na 1.
stupienok. V prípade ak do finále víťazný tím prenesie troch žolíkov, jeden z dvojice bude
posunutý na 1. a jeden na 2. stupienok. Je na rozhodnutí súťažiacich ako si žolíkov vo finále
rozdelia.
13. Finále sa končí uplynutím časomiery alebo dosiahnutím maximálnej výšky výhry. V prípade
uplynutia časomiery sa výška výhry rovná sume na stupienku, na ktorom sa nachádza menej
úspešný hráč z tímu, alebo sume na stupienku, na ktorom sa nachádzajú obaja hráči.
14. Scenár programu a súťaž je SP oprávnená priebežne upravovať, a teda pred výrobou
programu a súťaže, ako aj v jej priebehu je SP oprávnená meniť podmienky a ostatné
parametre vzťahujúce sa k scenáru programu a súťaže, a teda aj postavenie súťažiacich.
Takéto zmeny nezakladajú žiadne nároky súťažiacich voči SP (vrátane nároku na náhradu
škody).
Článok III
Výhry v súťaži
1. Finančná výhra nahratá vo finále putuje na Nadáciu TV JOJ, ktorá rozhodne o použití finančnej
výhry v súlade s jej nadačnou činnosťou.
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2. Rozhodnutie o udelení výhry je rozhodnutím SP. SP je vo vzťahu k súťažiacim oprávnená
kedykoľvek zmeniť rozsah a obsah výhry.
Článok IV
Práva a povinnosti SP
1. SP má právo zmeniť kedykoľvek počas trvania súťaže tieto pravidlá prostredníctvom úpravy
ich znenia.
2. Ak je súťažiaci pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok, prípadne svojím
správaním či vystupovaním poškodzuje súťaž či televízny program alebo nerešpektuje pokyny
režiséra, dramaturga a ďalších tvorcov programov, bude rozhodnutím dramaturga, príp.
režiséra, alebo vedúceho výroby, s okamžitou platnosťou zo súťaže vylúčený.
3. O všetkých otázkach neupravených týmto štatútom je oprávnená rozhodovať SP. Rozhodnutie
SP vo veciach súťaže a účasti súťažiacich v súťaži je záväzné. Proti rozhodnutiu SP v súťaži nie
je opravný prostriedok, rozhodnutie SP je konečné.
Článok V
Práva a povinnosti súťažiacich
1. Súťažiaci sú počas priebehu súťaže a priebehu výroby programu zodpovední za to, že ich
konanie nespôsobí ohrozenie alebo prerušenie priebehu súťaže a výroby programu.
2. Účasťou v súťaži vzniká súťažiacim povinnosť konať v rámci účinkovania v programe podľa
pokynov organizátora.
3. Osobná účasť v súťaži v čase a na mieste podľa rozhodnutia SP, je povinnosťou súťažiacich,
pričom súťažiaci budú riadne pripravení súťažiť a budú postupovať len v súlade s pravidlami
súťaže, pokynmi SP a všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území
Slovenskej republiky.
4. Súťažiaci sú povinní počas nakrúcania účasti v súťaži zdržať sa propagácie akejkoľvek tretej
osoby (najmä, nie však výlučne logom na oblečení, prejavom a vystupovaním).
Článok VII
Záverečné ustanovenia
1.

Tento štatút súťaže a pravidlá súťaže sú jediným štatútom a pravidlami súťaže ROZUM V
HRSTI. Akékoľvek zmeny tohto štatútu je možné vykonať len písomnou formou, pričom
platnosť a účinnosť tohto štatútu ako aj všetky vykonané zmeny nastanú zverejnením na
internetovej stránke https://www.rozumvhrsti.joj.sk/.

2.

Právne vzťahy medzi súťažiacimi a SP sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

3.

Pokiaľ sa SP nerozhodne inak, platia ustanovenia tohto štatútu pre všetkých súťažiacich.

Bratislava, 13. 2. 2019
Slovenská produkčná, a. s.
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