
  

Pravidlá súťaže – „Vianočný rádiový filmový festival“ (ďalej len 

„Štatút“) 

 

1. Súťaž prebieha na webe funradio.sk od 09.12.2022 do 16.12.2022 a vo vysielaní Fun rádia 

v termíne od 12.12.2022 do 16.12.2022. 

2. Do súťaže sa môžeš zapojiť tak, že v termíne od 09.12.2022 do 16.12.2022 zaregistruješ do 

súťažného formulára svoje osobné údaje (v tvare krstné meno a priezvisko, tel. číslo) a napíšeš 

odpoveď na súťažnú otázku pre práve aktuálny súťažný deň. 

3. Tvojou úlohou je uhádnuť na ktorý vianočný film alebo rozprávku sa hráme vo Fun rádiu 

v daný súťažný deň. Každý súťažný deň (v pracovných dňoch) uverejníme na súťažnú 

podstránku video alebo fotku k jednému vianočnému filmu z ponuky Disney+ ako pomôcku 

pre odpoveď. Pomôcku uverejníme nielen na podstránke ale aj soc. sieťach. Svoju odpoveď 

vpíšeš do súťažného formulára na webe funradio.sk.  

4. Každý súťažný deň o 15:00 zmeníme film alebo rozprávku a teda aj pomôcku. 

5. Zapojiť sa do súťaže môžeš každý súťažný deň, ale nárok na výhru máš len raz.  

6. Každý súťažný deň od 12.12.2022 do 16.12.2022 vyžrebujeme v popoludňajšom vysielaní 

spomedzi všetkých zaregistrovaných správnych odpovedí jedného výhercu dennej výhry 

a spojíme s ním telefonicky.  

7. Podmienkou získania výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru vyžrebovaného výhercu 

s moderátorom vo vysielaní.  

8. V prípade, ak sa moderátor niektorému vyžrebovanému súťažiacemu nedovolá, nárok na 

výhru mu zaniká a bude vyžrebovaný náhradník. 

9. Denná výhra je televízor 50" LG UHD 4K Smart TV v hodnote 350 €. 

10. Spolu bude v súťaži odovzdaných 5 denných výhier. 

11. Nepeňažná aj peňažná výhra v hodnote do 350 € nepodlieha dani z výhry. 

12. Všetci výhercovia budú telefonicky kontaktovaní a ich osobné údaje budú zverejnené na 

webe funradio.sk v rozsahu krstné meno a priezvisko. 

13. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu a Podmienky ochrany 

súkromia. 

14. Vaše osobné údaje budeme spracúvať najmä na účely organizovania spotrebiteľských 

súťaží, zvyšovanie povedomia o Fun rádiu v online prostredí, príp. aj na účel informovania 

verejnosti masovo-komunikačnými prostriedkami. Bližšie informácie o spracúvaní osobných 

údajov nájdete kedykoľvek v Podmienkach ochrany súkromia. 

15. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu a Podmienky ochrany 

súkromia. 
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