
SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – KÚPEĽŇOVÝ HIT: 
 
1. Súťaž prebieha vo vysielaní v termíne od 13.03.2023 do 17.03.2023. 
2. Registrovať do súťaže sa môžeš od 10.03.2023 od 06:00 do 17.03.2021. 
3. Do súťaže sa môžeš zapojiť tak, že naspievaš, nahráš a pošleš nám do registračného 
formulára spolu so svojimi údajmi (v rozsahu meno, priezvisko, tel. číslo) svoj kúpeľňový hit 
(len zvuk bez videa ako mp3 súbor veľkosti max. 5MB), ktorý si zvykneš spievať  v kúpeľni, keď 
sa sprchuješ.  
4. Každý súťažný deň vyberieme a vyhlásime v dennom vysielaní Fun rádia jedného výhercu 
spomedzi všetkých zaregistrovaných súťažiacich a výherný zvuk pustíme vo vysielaní.  
5. Do súťaže sa môžeš zapojiť len raz a nárok na výhru počas celej súťaže máš tiež len raz. 
6. Podmienkou získania výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru s moderátorom vo 
vysielaní Fun rádia. 
7. Spolu bude vyžrebovaných 5 výhercov a odovzdaných bude 5 výhier. 
8. Výhrou v súťaži je 500 € poukážka na nákup v predajni Kúpeľne Ptáček. 
9. 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.  
10.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. 
11. Výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a zverejnení na webe Fun rádia (v rozsahu krstné 
meno a priezvisko). 
12. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaži vo Fun rádiu a Podmienky ochrany 
súkromia. 
 

https://www.funradio.sk/clanok/27373-podmienky-sutazi/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

