
SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – Na Maldivy za kapustnicu 

 

1. Súťaž prebieha v termíne od 23.11.2020 do 07.12.2020. 

2. Do súťaže sa môžeš zaregistrovať od 23.11.2020 do 04.12.2020 a to tak, že nám do Fun 

rádia doručíš Tvoju vianočnú kapustnicu jedným zo spôsobov: 

a, osobne ju doručíš na recepciu Fun rádia a to v pracovných dňoch medzi 08:00 

a 16:00 

b, odošleš ju kuriérom s expresným dodaním max.do 1 dňa od odoslania a osobitne 

vybaveným na prepravu jedla 

3. Kapustnicu nám doručíš v max. objeme 7 dl (veľkosť zaváraninového pohára) v pevnom, 

hygienicky nezávadnom, uzatvorenom obale. Kapustnica nebude staršia ako 1 deň a bude 

schladená na 4 – 10 ° C zabalená do vhodného obalu udržiavajúceho túto teplotu (napr. 

termo-taška na potraviny) počas prevozu. 

4. Ak budeš kapustnicu posielať kuriérom, svoje osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko, 

tel. číslo a e-mail) si povinný uviesť čitateľným spôsobom vylučujúcim ich nesprávne 

spracúvanie na strane FUN rádia a to tak, že svoje osobné údaje napíšeš na papier zabalený 

do nepriesvitnej obálky, príp. inak vhodne zabezpečíš napísané údaje pred neoprávneným 

prístupom tretej strany. V prípade osobného doručenia kapustnice je tiež možné osobne 

uviesť požadované osobné údaje súťažiaceho poverenému pracovníkovi Fun rádia a následne 

potvrdiť ich správnosť. 

5. Každý súťažiaci, ktorého kapustnica bude k nám doručená spolu s jeho osobnými údajmi (v 

rozsahu meno, priezvisko, tel. číslo a e-mail) obdrží svoje registračné číslo. 

6. Do súťaže sa môžeš zapojiť len ak máš dosiahnutý vek 18 rokov, máš platný cestovný pas, 

pred odletom sa preukážeš platným negatívnym PCR testom na COVID-19 a budeš spĺňať 

ďalšie podmienky špecifikované v Štatúte súťaže. 

7. V pondelok 7.12.2020 počas rannej šou zástupca CK BUBO alebo moderátor vyberie 

spomedzi všetkých zapojených súťažiacich jedného výhercu a to nasledovne: Koľko bude 

zaregistrovaných súťažiacich, toľko bude nachystaných pohárov s punčom na ktorých bude zo 

spodku každého pohára prilepený papierik s registračným číslom súťažiaceho. Jeden 

z pohárov si náhodným výberom vyberie zástupca CK BUBO alebo moderátor a to číslo, ktoré 

sa bude nachádzať na spodku vybraného pohára, stáva sa výhercom. 

8. Následne budeme volať výhercovi z vysielania Fun rádia, aby sme mu oznámili, že sa stal 

výhercom a odovzdali mu výhru. Výhrou je silvestrovský pobyt na 12 dní, v termíne od 

25.12.2020 – 05.01.2021. 

9. Zapojiť sa do súťaže môžeš najviac 1x, môžeš teda obdržať len jedno registračné číslo. 

10. Podmienkou získania výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru s moderátorom vo 

vysielaní. 

11. Výherca bude telefonicky kontaktovaný a zverejnený na webe Fun rádia. 

https://www.funradio.sk/static/files/gxgd9ih6o8q3.pdf


12. V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, pri 
poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € organizátorom súťaže, daň z 
príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto 
hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.  
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom 
poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha 
odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto 
poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré 
spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne 
daňový úrad. 
 
13.  Na súťaž sa viaže Štatút súťaže a Podmienky ochrany súkromia. 

 

https://www.funradio.sk/static/files/gxgd9ih6o8q3.pdf
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

