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Súťaž o bezplatný balík svadobných služieb pre budúce
novomanželské páry.

„WOW SVADBA SNOV“

Štatút súťaže

1. Preambula
Súťaž „WOW SVADBA SNOV“ je určená aktívnym poslucháčom a obchodným partnerom rádia WOW. Jej
cieľom je advertising partnerov, prinesenie zábavy a profitu aktívnym poslucháčom rádia WOW a promotion
média. Štatút súťaže „WOW SVADBA SNOV“ je záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá
súťaže, postavenie a práva jednotlivých subjektov tak, aby boli presne a jednoznačne určené podmienky
a pravidlá súťaže.

2. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom  súťaže „WOW SVADBA SNOV“ (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: Martin Jursa, konateľ
(ďalej len „vyhlasovateľ“).

3. Organizátor

Organizáciou súťaže je poverený:

Jozef Balážka - Pro Vobis Production
Sídlo: Viničky 190/10, 958 03 Malé Uherce
IČO: 34 579 133
Zastúpená: Jozef Balážka, majiteľ
(ďalej len „organizátor").

3. Partneri súťaže

Generálny partner:
JANA FELCANOVÁ - SALÓN MILADY s. r. o.

Sídlo: Lehotská 989/106, 972 71 Nováky

Partneri:
Monika Pinďurová – Salón MONIKA

Sídlo: Hviezdoslavova 422/44, 972 47 Oslany

Magdaléna Villárová - NERINE
Sídlo: 958 41 Veľké Uherce 333

Miroslav Kasala – KASO DESIGN
Sídlo: P.O. Box 143, 958 01 Partizánske

Katarína Kluková – GIGA, reklamná agentúra
Sídlo: 958 41 Veľké Uherce 178

Erika Gutten – Kozmetický salón ERIKA
Sídlo: Centrum - Stred 189, 95701 Bánovce nad Bebravou

Veturan – Marian Turanský
Sídlo: Slnečná 1102/8, Partizánske

(ďalej len "partneri súťaže").
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4. Ciele súťaže

aktívne získanie a stimulácia zákazníkov a partnerov so zameraním na cieľovú skupinu s praktickým
využitím sloganu akcie „WOW SVADBA SNOV“

za vzájomnej 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

zviditeľnenie rádia WOW a partnerov súťaže zorganizovaním sprievodných, podporných akcií a eventov

5. Podmienky účasti v súťaži

základnou podmienkou je účasť vo výberovom konkurze, na základe zaslanej prihlášky,

prihlásené páry sa zúčastnia výberového konkurzu dňa 29.08.2012,

vybrané páry sa opakovane zúčastnia živého vysielania v období trvania súťaže,

vybrané páry sa opakovane zúčastnia podporných akcií a eventov realizovaných na podporu súťaže,

vybrané páry odovzdajú organizátorovi súťaže prehlásenie o slobodnom použití vizuálov a audio
záznamov súťažných párov pre reklamné účely súťaže a slobodnom použití vizuálov a audio záznamov
súťažných párov vyhotovených v priebehu súťaže,

súťažné páry budú poskytovať maximálnu súčinnosť pre potreby realizácie cieľov súťaže spĺňajúc
požiadavky a podmienky produkcie a dramaturgie súťaže,

realizácia svadobného obradu víťazného páru v termíne od 13.10.2012 do 31.12.2012, za účasti
produkcie rádia WOW,

umožnenie audio a video záznamu a priameho prenosu zo svadobného obradu víťazného páru vo
vysielaní rádia WOW.

6. Podmienky účasti vo výberovom konkurze

účastníci výberového konkurzu sú povinní sa oboznámiť so štatútom súťaže!

súťažné páry musia byť občanmi s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

súťažné páry musia mať zodpovedajúci vek a byť spôsobilí na uzatvorenie manželstva podľa platnej
legislatívy SR,

zaslanie prihlášky do súťaže formou vyplneného formuláru „Prihláška do súťaže „WOW SVADBA SNOV“
zverejneného na stránke rádia WOW (www.radiowow.sk),

v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien účastník
dobrovoľne poskytne svoje osobné údaje a udelí svoj písomný súhlas na zaradenie
a spracovanie osobných údajov v rámci konkurzu a vybrané páry aj písomný súhlas na zaradenie a
spracovanie osobných údajov v rozsahu definovanom v bode 10 tohto štatútu,

zaslanie fotografie súťažného páru v elektronickej podobe (formát jpg, bmp, tif ... v dostatočnom
rozlíšení), alebo fyzicky, rozmerov pohľadnice (9x13cm),

uhradenie prihlasovacieho poplatku do výberového konkurzu vo výške 5,00 € za pár, prihlasovací
poplatok sa hradí na mieste v deň konania výberového konkurzu,

uzávierka prihlášok do výberového konkurzu je do 26.08.2012 do 17:00 hod.,

výberový konkurz sa uskutoční 29.08.2012, v stredu, od 10:00 hod., miesto bude spresnené
prihláseným uchádzačom telefonicky, alebo mailom po uzávierke prihlášok,

výberový konkurz je neverejný, potvrdenie o účasti organizátor nevydáva a neprepláca cestovné,
ubytovacie, stravné ani iné náklady účastníkov,

rozhodnutie o postupe do súťaže je neverejné a vyhlásenie výsledkov predkladá zástupca organizátora,



- 3 -

vo výberovom konkurze budú výberovou porotou vybrané 4 páry postupujúce do súťaže a jeden pár
náhradníkov,

prihlásení sú povinní priniesť si so sebou na výberové konanie osobné doklady.

7. Práva a povinnosti súťažiaceho

Súťažiaci je počas priebehu súťaže zodpovedný za to, že žiadne udalosti ani úkony, či už z jeho strany
alebo zo strany tretích osôb, najmä tých, ktoré sú s ním v príbuzenskom alebo obdobnom vzťahu
nespôsobia ohrozenie alebo prerušenie jeho účasti v priebehu súťaže.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí s tým, že ak organizátor uzná za potrebné, je oprávnený
o súťažiacom vyhľadávať a zhromažďovať informácie a údaje, ktoré mu môžu pomôcť pri realizácií
zámeru súťaže, a zároveň udeľuje organizátorovi výslovný súhlas na každé použitie takto vyhľadaných
a zhromaždených informácií a údajov za účelom realizácie zámeru súťaže. Súťažiaci je zároveň povinný
organizátorovi kedykoľvek v priebehu trvania súťaže predložiť údaje týkajúce sa jeho osoby.

Účasť v súťaži a pri ďalších aktivitách spojených so súťažou nezakladá medzi organizátorom
a súťažiacim pracovný pomer, preto tento vzťah nepodlieha pracovnoprávnym predpisom
a neoprávňuje súťažiaceho požadovať od spoločnosti mzdu, náhradu nákladov, sociálne výhody ani iné
nároky.

Účasťou v súťaži vzniká súťažiacemu povinnosť konať v rámci účinkovania podľa pokynov organizátora.

Účasť v súťaži je výlučne na vlastnú zodpovednosť súťažiaceho, pre prípad majetkovej ujmy v dôsledku
účasti v súťaži vyhlasuje a potvrdzuje, že si nebude uplatňovať voči spoločnosti žiaden nárok na
odškodné.

V prípade, ak v priebehu trvania ktoréhokoľvek štádia súťaže nastanú také skutočnosti, ktoré bránia
riadnej účasti súťažiaceho v súťaži, je o nich súťažiaci povinný bezodkladne upovedomiť organizátora.
Organizátor v takomto prípade môže bezodkladne a s okamžitou platnosťou ukončiť spoluprácu
so súťažiacim a rozhodnúť o skončení jeho účasti v súťaži.

Súťažiaci je povinný, pokiaľ nie je ustanovené inak, poskytnúť organizátorovi všetku súčinnosť, ktorá
môže byť k úspešnému vykonaniu účelu súťaže potrebná.

Osobná prítomnosť v čase a na mieste podľa rozhodnutia organizátora, je povinnosťou súťažiaceho,
pričom súťažiaci bude riadne pripravený predviesť výkon alebo vykonať činnosť podľa pokynov
organizátora a bude postupovať len v súlade s pravidlami súťaže, pokynmi organizátora
a všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

Súťažiaci nesmie byť zamestnancom vyhlasovateľa, organizátora alebo partnerov súťaže a ani inej
spoločnosti podieľajúcej sa na príprave a realizácii súťaže akýmkoľvek spôsobom. Súťažiaci tiež nesmie
byť fyzickou osobou, podnikateľom podieľajúcim sa na príprave a realizácii súťaže akýmkoľvek
spôsobom.

V prípade, ak súťažiaci uvedie nesprávne údaje v súvislosti s jeho účasťou v súťaži, je si vedomý toho,
že organizátor je oprávnený súťažiaceho bezodkladne zo súťaže vylúčiť.

Používanie a držanie ilegálnych drog, nadmerného množstva alkoholu, účasť v nelegálnych aktivitách
v priebehu realizácie súťaže je zakázaná. V prípade ak organizátor vyhodnotí konanie súťažiaceho ako
v rozpore s týmto ustanovením, je oprávnený bezodkladne súťažiaceho vylúčiť zo súťaže.

Súťažiaci nesmie propagovať svojím oblečením, prejavom, vystupovaním pri svojej prezentácii na
verejnosti, žiadnu fyzickú ani právnickú osobu a je povinný rešpektovať pokyny organizátora, pokiaľ
ide o jeho vystupovanie a oblečenie.

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu organizátora sa súťažiaci nemôže prezentovať v inom
komerčnom médiu po dobu účasti v súťaži a v období najmenej 3 mesiacov po skončení účasti v súťaži.

Vstupom do súťaže sa súťažiaci zaväzuje bezvýhradne dodržiavať štatút a pravidlá súťaže.
Nerešpektovanie štatútu a pravidiel súťaže má za následok vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a zánik
nároku na ceny.

8. Priebeh súťaže a ceny súťaže

súťaž sa uskutoční v dňoch 23.7. 2012 - 10.10.2012,

súťaž je jednokolová,

súťaž bude prebiehať prostredníctvom vysielania rozhlasovej stanice Rádio WOW,
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podpora súťaže bude realizovaná prostredníctvom živého vysielania rádia WOW, formou rozhovorov
a súťaží jednotlivých párov priamo vo vysielaní,

podpora súťaže bude realizovaná aj  prostredníctvom webových stránok a fan pages na facebooku
vyhlasovateľa, organizátora a vybraných partnerov, ďalej prostredníctvom billboardov, plagátov,
letákov, spotov, plošnej inzercie, rozhovorov a PR článkov, uverejnených v partnerských médiách,

v priebehu súťaže produkcia súťaže pripraví a zrealizuje 4 podporné akcie (eventy),

eventy budú realizované v priebehu mesiaca september v mestách Topoľčany, Bánovce nad Bebravou,
Partizánske a Prievidza

účelom eventov bude propagácia a promotion samotnej súťaže, súťažných párov, ako aj vyhlasovateľa,
organizátora a partnerov súťaže,

súťažné pári sú povinné zúčastniť sa osobne všetkých eventov a podporných akcií a podujatí.
Nedodržanie tejto podmienky môže mať za následok vyradenie súťažného páru zo súťaže !!!

Hodnotenie súťažných párov realizujú poslucháči rádia WOW prostredníctvom SMS na tel . č. : 7010,
v tvare: WOW, číslo súťažného páru, meno a kontakt hlasujúceho /WOW 1 peter novák 0905555000

Z pomedzi hlasujúcich divákov bude 75 vyžrebovaných víťazným párom a ocenených vyhlasovateľom.

Časový harmonogram súťaže :

23. 7. – 26.8. 2012 - kampaň  na prihlasovanie súťažiacich
29.8.2012 – výberový konkurz (casting)
6.9.2012 – predstavenie vybraných súťažných párov vo vysielaní rádia WOW
6.9.2012 – 10.10.2012 – hlasovanie poslucháčov, mediálna podpora akcie,
24.9 – 27.9.2012 – eventy (BnB, TO, PD, PE)
12.10.2012 – vyhlásenie výsledkov súťaže
... svadba víťazného páru on air vo vysielaní rádia

Ceny súťaže :

1. cena - služby a tovar v hodnote - 4 000€
2. cena - služby a tovar v hodnote - 2 000€
3. cena - služby a tovar v hodnote - 1 000€
4. cena - upomienkové predmety a darčeky od partnerov súťaže

9. Výberová porota, produkcia súťaže

výberovú porotu menuje organizátor súťaže a je tvorená produkciou súťaže a zástupcami partnerov
súťaže,

výberová porota vyberie 4 finálové páry a maximálne 1 pár náhradníkov,

výberová porota svoju činnosť ukončí výberom finalistov,

produkcia súťaže je menovaná organizátorom a tvorená zástupcami vyhlasovateľa, vybraných
partnerov a technického personálu

vedúcim produkcie je marketingový riaditeľ rádia WOW,

proti rozhodnutiu výberovej poroty, organizátora súťaže a vedúceho produkcie nie je možné podávať
protest!

10. Osobitné ustanovenia

Vyhlasovateľ a organizátor 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 vyhlasovateľ a 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.
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Vyhlasovateľ a organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti
s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkmi súťaže alebo v súvislosti s neuplatnením,
nevyzdvihnutím alebo nevyužitím výhry. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za funkčnosť
technických zariadení, služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám (alebo za pomoci
tretích osôb).

Neúčasť na eventoch a podporných akciách môže mať za následok vyradenie súťažného páru zo
súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Vyhlasovateľ a organizátor majú voči vylúčenému
účastníkovi nárok na uplatnenie náhrady vzniknutých nákladov a škôd!!!

11. 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.

Účasťou v súťaži dáva súťažiaci písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu
titul, meno, priezvisko, adresa a ďalšie zložky osobnostných práv účastníka (vizuál, audio alebo video
záznam) na ďalšie marketingové účely (t. j. ponúkanie produktov a služieb) vyhlasovateľa,
organizátora a partnerov na dobu neurčitú, ako i na zaslanie obchodných oznámení prostredníctvom
elektronických prostriedkov podľa zákona č. 14/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Súťažiaci zároveň vyjadruje súhlas s tým, aby oznámené osobné údaje boli použité v plnom rozsahu
na vyššie uvedené účely a spracovávané i prostredníctvom tretích osôb poverených organizátorom,
najmä partnermi zabezpečujúcimi túto súťaž. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súťažiaci
má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla organizátora, a ďalej má právo
podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j.
najmä právo prístupu k údajom, ktoré sa ho týkajú, a právo ich opraviť, zablokovať alebo požadovať
ich likvidáciu, ako i právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažitú náhradu, ak bolo
konaním organizátora porušené právo súťažiaceho na ľudskú dôstojnosť, osobnú česť, dobrú povesť či
právo na ochranu mena. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je účinné okamihom
doručenia organizátorovi. Následkom odvolania súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov v
rozsahu ako je uvedené vyššie, je skončenie účasti v súťaži a strata nároku na výhru a zakladá nárok
organizátora domáhať sa vrátenia odovzdanej výhry a náhrady vzniknutej škody.

Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je podmienkou pre
účasť  v tejto súťaži a pre úspešné uplatnenie nároku na výhru v tejto súťaži.

12. Záverečné ustanovenia

Vyhlasovateľ a organizátor súťaže, výberová porota, produkcia súťaže, ako i všetci účastníci 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.

Zapojením sa do súťaže vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa týmto oficiálnym štatútom,
požiadavkami a pokynmi organizátora a pokynmi produkcie súťaže. Nerešpektovanie má za následok
vylúčenie súťažiaceho zo súťaže a zánik nároku na ceny.

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: 23. júla 2012

Za vyhlasovateľa - Martin Jursa, v.r.
konateľ spoločnosti Rádio WOW, spol. s r.o.

Za organizátora - Jozef Balážka, v.r.
majiteľ Pro Vobis Production


