
SÚŤAŽNÉ PODMIENKY – RODINNÝ DUEL 

 

1. Súťaž prebieha vo vysielaní Fun rádia v termíne od 20.07.2020 do 24.07.2020. 

2. Do súťaže sa môžeš zaregistrovať od 17.07.2020 od 06:00 do 24.07.2020 do 08:00 a to tak, 

že zaregistruješ svoje údaje do registračného formulára (v rozsahu krstné meno, priezvisko, 

tel. číslo, heslo spoločné so spolusúťažiacim členom rodiny , krstné meno spolusúťažiaceho a 

váš rodinný vzťah). Tvoj spolusúťažiaci, s ktorým sa chceš zapojiť do rodinného duelu sa 

taktiež zaregistruje do súťaže rovnakým spôsobom (v rozsahu jeho vlastné krstné meno, 

priezvisko, tel. číslo, heslo rovnaké s Tvojím heslom a Tvoje krstné meno a váš rodinný 

vzťah). 

2. Každý súťažný deň vyžrebujeme dvoch súťažiacich duelantov. 

3. Spoločné heslo a vzájomne uvedené krstné mená sú určujúcim údajom pre spárovanie 

spoločných duelantov – účastníkov rodinného duelu. 

4. Rodinný duel absolvujú vyžrebovaní duelanti (rodinní príslušníci) formou telefonického 

rozhovoru s moderátorom. Moderátor bude mať na tel. linke najskôr jedného účastníka  

súťaže, ktorému položí 2 súťažné otázky a následne druhého, bez toho, aby sa počuli. 

Odpovedať budú obaja účastníci na rovnaké otázky, súvisiace s prieskumom „Spoločné 

financie“ od VÚB banky. Za každú zhodnú odpoveď  vyhrajú 100€. Maximálne tak môžu 

vyhrať 200€, od VÚB banky.  

5. Za celý súťažný týždeň bude odovzdaných 5 výhier. 

6. Zapojiť sa do súťaže môžeš najviac 1x, a to najneskôr do piatku 24.07.2020 do 08:00. 

7. Peňažná výhra v hodnote do 350 € nepodlieha dani z výhry. Každá výhra bude pripísaná na 

účet jedného z účastníkov rodinného duelu a to do 30 kalendárnych dní od ukončenia súťaže 

8. S každým vyžrebovaným účastníkom súťaže sa moderátor telefonicky spojí vo vysielaní. Ak 

sa mu to nepodarí, budú vyžrebovaní náhradníci, ktorý absolvujú rodinný duel.  

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

vysielaní. 

10. Všetci výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a zverejnení na webe Fun rádia. 

11.  Na súťaž sa viaže Štatút súťaže a Podmienky ochrany súkromia. 

 

https://www.funradio.sk/static/files/aiqlnyox6e4q.pdf
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

