
     
 

Pravidlá súťaže „Obdarujeme tých, na ktorých vám záleží“ 

 
1. Do súťaže „Obdarujeme tých, na ktorých vám záleží“ sa môže zapojiť každý, kto 

v termíne od 20.2.2018 do 23.3.2018 do 7:00 vyplní formulár na stránke 
www.jemne.sk. 
 

2. Cenou v súťaži „Obdarujeme tých, na ktorých vám záleží” je pobyt pre 2 osoby na 
2 noci v dvojizbovom apartmáne s raňajkami a vip wellnessom na 60 minút 
v Tatragolf mountain resort v hodnote 191,-€. Každý pracovný deň od 8.3.2018 do 
23.3.2018 vyberieme 3 zapojených, ktorým moderátori Rádia Jemné odovzdajú výhru 
telefonicky, 8.3.2018 odovzdáme výhru počas celého dňa každú hodinu od 7-mej do 
16-tej (spolu 9 pobytov). V prípade, ak sa moderátor nedovolá, nárok na výhru zaniká. 
Pravidlá súťaže „Obdarujeme tých, na ktorých vám záleží”, budú komunikované 
od 20.2.2018 na internetovej stránke www.jemne.sk.  

 
3. Súťaž prebieha od 20.2.2018. do 23.3.2018, výhercov sa dozviete z vysielania rádia 

Jemné v pracovných dňoch od 8.3.2018 do 23.3.2018 v priebehu dňa. 
 

4. Do súťaže budú zapojení všetci poslucháči, ktorí vyplnia formulár na stránke 
www.jemne.sk v období od 20.2.2018 do 23.3.2018 (do 7:00).  

 
5. Podmienkou účasti v súťaži je vek minimálne 18 rokov. 

 
6. Do súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci Rádia Jemné a ich rodinní príslušníci. 

 
7. Zodpovednosť za regulárny priebeh súťaže s právomocou rozhodovať sporné situácie 

súvisiace s priebehom súťaže ako aj odovzdanie výhry je Rádio Jemné.  
 

8. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo neudeliť výhru v prípade, že žiadny účastník 
nesplní predpoklady na jej získanie. 

 
9. Účasťou v súťaži, ako je to definované v článku 2 týchto pravidiel, účastník dáva 

súhlas s podmienkami súťaže ako aj so všeobecnými obchodnými podmienkami 
súťaže, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.jemne.sk.  

 
10. Účasťou v súťaži účastník v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyslovene súhlasí so 
zhromažďovaním osobných údajov poskytnutých pri zapojení sa do súťaže, ich 
uchovávaním a používaním poskytnutých údajov na účely súťaže a na reklamné a 
marketingové účely Rádia Jemné. Súhlas sa udeľuje na dobu trvania súťaže a v 
nevyhnutnom rozsahu aj po jej skončení. Účastník súťaže je oprávnený svoj súhlas 
odvolať v prípade, že prevádzkovateľ bude konať v rozpore s podmienkami 
dohodnutými v tomto článku. Odvolanie súhlasu zakladá možnosť Prevádzkovateľa 
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ukončiť účasť účastníka v súťaži. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na ochranu osobných 
údajov zhromaždených v rámci tejto súťaže so Zákonom o ochrane osobných údajov. 

 
11. Účastníci tejto súťaže nemajú na akúkoľvek výhru žiaden právny nárok. V prípade 

akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne Prevádzkovateľ. 
 

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

 
13. V zmysle platnej právnej úpravy výhry podliehajú dani z príjmov. 
 
14. Prevádzkovateľ Súťaže si vyhradzuje právo na úpravu alebo zmenu tohto štatútu. 

 
 
 
Radio Services a.s.                                                                   V Bratislave, dňa 19.2.2018 
 
  
 


