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Súťaž o hotovosť 100,-Eur 

 „100vka na víkend“ 

Štatút súťaže 

1. Preambula 

Súťaž „100vka na víkend“ je určená aktívnym poslucháčom. Jej cieľom je advertising partnerov a najmä self-

promo Rádia WOW. Štatút súťaže „100vka na víkend“ je záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje 

pravidlá súťaže a postavenie a práva jednotlivých subjektov tak, aby boli presne a jednoznačne určené 

podmienky a pravidlá súťaže.  

2. Vyhlasovateľ súťaže 

Vyhlasovateľom  súťaže  „100vka na víkend“ (ďalej len „súťaž“) je    

 

Rádio WOW s.r.o. 

Sídlo:    A. Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

IČO:    45 303 711 

DIČ:    2022937290 

IČ DPH:    SK2022937290 

Zapísaná :    Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro, Vložka č. 26150/R 

Zastúpená:    Patrik Bujna, konateľ 

(ďalej len vyhlasovateľ). 

3. Organizátor 

Organizátorom súťaže sú poverený: 

RADIO WOW MEDIA s.r.o. 

Sídlo:    A. Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou 

IČO:    47 587 903 

DIČ:    2023995842 

IČ DPH:    neplatca 

Zapísaná :    Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro, Vložka č. 29918/R 

Zastúpená:    Martin Jursa, konateľ 

(ďalej len "organizátor"). 

4. Technický realizátor 

Technickú realizáciu SMS služieb zabezpečuje: 

MEDIATEX s.r.o. 

Sídlo:     Bojnická 18, 831 04 Bratislava 

IČO:     35763418 

DIČ:     2020243885 

IČ DPH:     SK2020243885 

Zapísaná :    Okresný súd BA, Oddiel: sro, Vložka č. 18777/B 

Zastúpená:    Michal Horváth  

 

 (ďalej len "technický realizátor"). 
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5. Partneri súťaže 

Partneri súťaže sú: 

Názov:    ... 

Sídlo:    ...  

 

(ďalej len "partneri súťaže"). 

Zoznam partnerov je uvedený   na www.radiowow.sk na podstránke súťaže vždy v danom týždni v ktorom sa 

súťaží. Reklamné partnerstvá sa uzatvárajú na dobu 7 kalendárnych dní.. 

6. Ciele súťaže 

 aktívne získanie nových poslucháčov a udržanie existujúcich  

 za vzájomne súčinnosti vyhlasovateľa a partnerov súťaže docieliť  zvýšenie informovanosti verejnosti a 

zviditeľniť partnerov súťaže, ich značku a služby medzi verejnosťou 

 prinesenie zábavy a profitu aktívnym poslucháčom rádia WOW  

 zvýšenie povedomia o vysielaní rádia WOW a jeho programe širšej poslucháčskej verejnosti 

 budovanie brandingu a ochrannej známky v grafickej podobe, tzv „smajlík“ 

 

7. Trvanie súťaže 

Súťaž bude organizátorom realizovaná na celom území Slovenskej republiky a uskutoční sa v čase od 10.2.2016 

od 06:00 hod. do 30.4.2016. Dĺžku súťaže je možné predĺžiť dodatkom k štatútu a zverejnením na webovej 

stránke radiowow.sk v časti pôvodnej správy o súťaži.. 

8. Spôsob propagácie 

Propagácia súťaže a oznámenie o trvaní súťaže sa uskutoční prostredníctvom: rozhlasového vysielania Rádia 

WOW. Súťaž bude propagovaná aj cez sociálne siete Facebook a Youtube, billboardami, catboardami, citylight-

mi, v printovej regionálnej tlači, emailom a na internetovej stránke organizátora www.radiowow.sk v časti 

„100vka na víkend“ 

9. Podmienky účasti v súťaži 

9.1 Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, 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“). 

9.2 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 osobne preukázala dovŕšenie 18 rokov veku. 

9.3 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 s organizovaním súťaže a osoby im blízke v zmysle 

ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka. V prípade, že sa výhercom stane takáto vylúčená 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. 

9.4 Súťaž je dostupná u operátorov: Telekom, Orange, O2, Tesco Mobile, Funfón. Operátor Swan (4-ka) 

zatiaľ nepodporuje SMS súťaže. 

 

http://www.radiowow.sk/
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10. Detailné pravidlá 

10.1 Súťažiaci sa zapojí do súťaže odoslaním SMS v tvare WOW HESLO TÝŽDNA na skrátené číslo 7036 z 

územia SR v období trvania samotnej súťaže, kľúčové slovo WOW písané malými aj veľkými písmenami 

a tiež WAU, WAW a VAV. Cena spätnej SMS je 2,40 Eur, maximálna cena je 2,40 Eur. 

10.2 Jeden súťažiaci môže počas celého trvania súťaže poslať viacero SMS a to aj v rovnakom týždni. Zvýši 

tým šancu na výhru. 

10.3 Súťažiaci, ktorý odošle SMS v nesprávnom tvare, dostane bezodplatnú SMS o neplatnosti zaslanej SMS; 

organizátor ani technický realizátor nezodpovedá za funkčnosť sietí dotknutých mobilných operátorov. 

 

10.4 Žrebovanie sa uskutoční každý piatok medzi 18:00 a 19:00 naživo vo vysielaní rádia WOW. Moderátor 

vyžrebuje prostredníctvom automatizovaného systému technického realizátora jednu SMS a zavolá 

telefonicky výhercovi a oznámi mu výhru. Pokiaľ výherca nedvihne telefón, moderátor mu zavolá o 30 

minúť opäť. Pokiaľ sa s ním nepodarí spojiť ani mimo vysielania a ani sa sám neozve, výhra prepadá.  

10.5 Účastník súťaže má právo reklamovať prihlásenie do súťaže pokiaľ si myslí, že došli k technickej chybe 

pri odosielaní sms. Späťvzatie riadnej odoslanej SMS nie je možné. 

 

 

11. Výhra a jej odovzdanie 

11.1 V súťaži je na každé žrebovanie vyhradených 100,-Eur. Výhra vo výške 100,-Eur teda nepodlieha dani 

z príjmu. 

11.2 Výherca bezodkladne po tom, ako mu bolo oznámené, že vyhral, najneskôr však do troch dní je 

povinný  oznámiť organizátorovi svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu a 

číslo bankového  účtu, na ktorý chce, aby mu bola výhra odovzdaná (prevedená). 

11.3 Organizátor si pred odovzdaním ktorejkoľvek výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu 

skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo 

rozhodnúť s konečnou platnosťou o odovzdaní výhry. 

11.4 V prípade, ak sa nepodarí výhru odovzdať výhercovi alebo sa výherca o výhru neprihlási organizátorovi 

ani  do 14 dní odo dňa márneho pokusu kontaktovať alebo odovzdať výhru, výherca stráca právo na 

získanie výhry a suma prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže. 

11.5 Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) 

zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote  

neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov 

oslobodená od dane. Výhra vo výške 100,-Eur teda nepodlieha dani z príjmu. 

11.6 Výherca je povinný udeliť súhlas s fotografovaním procesu odovzdania výhry pokiaľ o to vyhlasovateľ 

súťaže požiada. 

12. Osobitné ustanovenia 

 Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže 

podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek 

obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť súťaž. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že ktorýkoľvek 

účastník na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude 

oprávnený vylúčiť takéhoto účastníka zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Organizátor 

má voči vylúčenému účastníkovi nárok na uplatnenie náhrady vzniknutých nákladov a škôd. 

 Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti  s nesprávnymi údajmi 

poskytnutými účastníkmi súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím alebo nevyužitím 

výhry. Organizátori súťaže nie sú zodpovední za funkčnosť technických zariadení, služby ani za žiadne 

výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. 
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13. Osobné údaje a osobnostné práva 

 V zmysle Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zmien účastník 

poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a udeľuje svoj písomný súhlas na zaradenie a spracovanie 

osobných údajov. Osobné údaje údaje sa spracúvajú len pre prípad výhry. Účastník súťaže, ktorý nie je 

výhercom neposkytuje žiadne osobné údaje. Poskytuje len svoje telefónne číslo. 

 

14. Záverečné ustanovenia 

14.1 Na výhru v súťaži nevzniká právny nárok. V zmysle § 845 Obč. zákonníka v platnom znení nemožno 

výhru vymáhať, a to ani prostredníctvom súdu 

14.2 Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich 

účasťou v súťaži, resp. s výhrou. 

14.3 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. 

14.4 Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych, internetových liniek a zariadení, za poštové 

služby, ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci tretích osôb). 

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

14.6 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. 

14.7 Účastníci súťaže sa môžu oboznámiť s pravidlami súťaže a týmto štatútom v čase jej trvania na 

internetovej stránke organizátora www.radiowow.sk. 

14.8 Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa pravidlami súťaže podľa tohto štatútu. 

14.9 Ustanovenia štatútu a priebeh súťaže sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

 

 

V Bánovciach nad Bebravou 10.2.2016  

 

 

 

Martin Jursa          

konateľ spoločnosti Rádio WOW, spol. s r.o.  

http://www.radiowow.sk/
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