
INFORMÁCIE O SÚŤAŽI: 
 
1.) Súťaž prebieha v dvoch fázach termíne od 04.09. do 08.09.2017.  
 * súťaž na Facebooku na podstránke Ja som Fun rádio 04.09.2017 
 * súťaž vo vysielaní Fun rádia od 05.09. do 08.09.2017 
 
2.) Do súťaže na Facebooku na podstránke Ja som Fun rádio sa môžeš zapojiť tak, že si pozrieš live 
stream s keramickým prasiatkom (pokladničkou) a budeš sa snažiť uhádnuť, koľko peňazí sa v ňom 
nachádza. Svoju odpoveď môžeš napísať do komentárov priamo na Facebooku, najneskôr do 12:00 
hodiny. Cenu získa ten súťažiaci, ktorý uhádne presnú sumu alebo bude vyžrebovaný spomedzi 
všetkých správne odpovedajúcich, resp. vyhrá ten, kto bude správnej odpovedi najbližšie alebo bude 
vyžrebovaný spomedzi všetkých najbližších odpovedí. Podmienkou získania ceny je rýchla reakcia 
výhercu na súkromnú správu od Fun rádia a absolvovanie telefonického rozhovoru vo vysielaní Fun 
rádia ešte v daný súťažný deň do 14:00 hodiny. 
 
3.) Do súťaže vo  vysielaní Fun rádia sa môžeš zapojiť tak, že si každý súťažný deň v čase medzi 10:00 
až 12:00 hodinou vypočuješ, ako moderátor zatrasie keramickým prasiatkom (pokladničkou) a podľa 
zvuku mincí uhádneš, koľko peňazí sa v ňom nachádza. Svoju odpoveď môžeš písať do formulára na 
tejto stránke, najneskôr do 12:00 hodiny. Cenu získa ten súťažiaci, ktorý uhádne presnú sumu alebo 
bude vyžrebovaný spomedzi všetkých správne odpovedajúcich, resp. vyhrá ten, kto bude správnej 
odpovedi najbližšie alebo bude vyžrebovaný spomedzi všetkých najbližších odpovedí. Podmienkou 
získania ceny je absolvovanie telefonického rozhovoru vo vysielaní Fun rádia ešte v daný súťažný deň 
do 14:00 hodiny. 
 
4.) Do súťaže sa môžeš zapojiť v každej jej fáze a každý súťažný deň, nárok na výhru máš však len raz. 
 
5.) Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní, vyhlásení vo vysielaní Fun rádia a zverejnení na webe 
a sociálnych sieťach Fun rádia. 
 
6.) Za výhercu, ktorým je maloletá osoba, komunikuje ohľadom odovzdania ceny zákonný zástupca. 
 
7.) Na súťaž sa viaže Štatút a Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu.  
 
 

http://www.funradio.sk/files/file/2016/%C5%A0tat%C3%BAt_Po%C5%A1tov%C3%A1%20banka%202017_3.pdf
http://www.funradio.sk/files/file/2015/Vseobecne_podmienky_jul2015.pdf

