„REKLAMA ZADARMO“
Štatút súťaže
1. Preambula
Súťaž „REKLAMA ZADARMO“ je určená firmám (B2B sektor). Jej cieľom je predstavenie reklamnej kampane
v Rádiu WOW, ako funguje, akú má účinnosť. Štatút súťaže
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 „REKLAMA ZADARMO“ (ďalej len „súťaž“) je
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný :
Zastúpený:

Rádio WOW s.r.o.
A. Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou
45 303 711
2022937290
SK2022937290
Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro, Vložka č. 26150/R
Martin Jursa, konateľ

(ďalej len vyhlasovateľ)

3. Organizátor
Organizátorom súťaže sú poverený:
Rádio WOW s.r.o.
Sídlo:
A. Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO:
45 303 711
DIČ:
2022937290
IČ DPH:
SK2022937290
Zapísaný :
Okresný súd Trenčín, Oddiel: sro, Vložka č. 26150/R
Zastúpená:
Martin Jursa, konateľ
(ďalej len "organizátor").

4. Partneri súťaže
Partneri súťaže sú:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

EM TECHNOLOGIES s.r.o. (hromadnymail.sk)
A. Kmeťa 531, 957 01 Bánovce nad Bebravou
46573321
2023471406
Eliška Jursová, konateľ

(ďalej len "partner súťaže").

5. Ciele súťaže



zvýšenie povedomia o vysielaní reklamy v rádiu WOW



predstavenie obchodných služieb



vytvorenie databázy potenciálnych klientov
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6. Podmienky účasti v súťaži
- Firma so sídlom v SR bez majetkovej účasti zahraničných osôb
- Súhlas so spracovaním údajov o firme pre marketingové potreby súťaže v zmysle zákona.
- Údaje neposkytujeme tretím osobám.
- Výherná kampaň musí propagovať fungujúce podnikanie, nemožno propagovať neexistujúcu službu
alebo produkt.
- Vylúčené sú kampane: hazardné hry, sexshopy, alkohol, multilevel marketing, audiotex
- Kampaň musí byť v súlade so zákonom o vysielaní a retransmisii.

7. Priebeh súťaže



súťaž sa uskutoční v dňoch 4.4.2013 do 4.5.2013
prihlásenie do súťaže je možné výlučne prostredníctvom webstránky www.radiowow.sk



súťaž je jednokolová s možnosťou predĺženia v prípade vysokého záujmu firiem



súťaž bude prebiehať prostredníctvom vysielania rozhlasovej stanice rádio WOW



podpora súťaže bude realizovaná prostredníctvom živého vysielania rádia WOW 5x denne formou pred
nahratej upútavky a počas moderátorských živých vstupov.



podpora súťaže bude realizovaná aj
vyhlasovateľa, organizátora.

prostredníctvom, webových stránok a fan pages na facebooku

8. Ceny a ich prevzatie






Výhrou sa rozumie týždňová reklamná kampaň vo vysielaní rádio WOW v hodnote 800,-Eur vrátane
výroby spotu. Poskytovateľom ceny je Rádio WOW s.r.o. a nevzťahuje sa na ňu právny nárok a ani ju
nie je možné vymeniť za hotovosť alebo inú cenu. Kampaň bude realizovaná prostredníctvom 20
sekundového spotu odvysielaného 5x denne po dobu 7 dní. Výherca nie je povinný uhradiť žiadny
doplatok. V prípade ak sa výherca rozhodne pre dlhší spot, alebo zvýšenie frekvencie vysielania, má
nárok na 50% z cenníka.
Organizátor do 2 týždňov kontaktuje účastníka a dohodne sa na spôsobe prebratia výhry. Pri osobnom
prebraní výhry sa musí účastník preukázať dokladom totožnosti a výpisom z ORSR a dokladom
preukazujúcim oprávnenie konať v mene firmy v prípade ak výherca nie je konateľ spoločnosti.
Účastník stráca nárok na výhru:
a) ak nezanechá na seba žiaden kontakt, alebo je uvedený kontakt nesprávny,
b) prestal podnikať alebo písomne odmietne prijať výhru

9. 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.



Účastníci tejto súťaže nemajú na akúkoľvek výhru žiaden právny nárok. V prípade akýchkoľvek
pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne Prevádzkovateľ.



Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť účastníka zo súťaže v prípade nesplnenia niektorej z
podmienok uvedených v tomto štatúte
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10. 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 len v prípade výhry.



Výherca udeľuje individuálne svoj písomný súhlas na bezplatné poskytnutie a zverejnenie svojich
osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko a ďalšie zložky
osobnostných práv účastníka (vizuál, audio alebo video záznam) na propagačné, reklamné a
marketingové účely súťaže, propagáciu organizátora a jeho služieb, propagáciu partnera súťaže a jeho
služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v médiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných
audio, foto a video materiáloch.



Účasník súťaže súhlasi so zasielaním marketingových emailov na svoju adresu pričom má možnosť sa
odhlásiť kliknutím na link, ktorý nájde vždy v spodnej časti emailu. V databáze príjemcov budú
uvedené nasledovné údaje: Názov Firmy, Pracovník a Email.

11. Záverečné ustanovenia


Vyhlasovateľ a organizátor súťaže,

sú povinní dodržiavať všetky podmienky štatútu tejto súťaže.



Vyhlasovateľ a organizátor majú právo kedykoľvek, t.j. aj počas trvania súťaže zmeniť tento
štatút aj bez udania dôvodov.



Osobou zodpovednou za regulárny priebeh žrebovania s právomocou rozhodovať všetky
sporné situácie súvisiace s priebehom žrebovania, ako aj odovzdanie predmetu výhry je
Mgr. Božena Bobušová. Pokiaľ nie je možné sťažnosť vyriešiť osobne v sídle organizátora, sťažovateľ
má právo zaslať písomnú sťažnosť na adresu sídla organizátora. Zo sťažnosti musí byť zrejmé kto ju
podáva, komu je určená, čoho sa týka a čoho sa sťažovateľ domáha.



Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmto oficiálnym štatútom
a požiadavkami organizátora a pokynmi produkcie súťaže.



Štatút sa zverejňuje na webovej stránke vyhlasovateľa súťaže, vybraných partnerov súťaže a táto
bude priebežne dopĺňaná o aktuálne informácie. Originály štatútu budú k nahliadnutiu na pracoviskách
vyhlasovateľa a organizátora súťaže.



Tento štatút nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia súťaže.

V Partizánskom, dňa: 1.4. 2013

Martin Jursa,

Martin
Jursa

Digitálně podepsal Martin Jursa
DN: cn=Martin Jursa, o=Rádio
WOW s.r.o., ou=Rádio WOW s.r.o.,
email=jursa@radiowow.sk, c=SK
Datum: 2013.04.01 16:06:47
+02'00'

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