
  

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

„Štatút“) 

 

1. Súťaž prebieha na webovej stránke a vo vysielaní Fun rádia v termíne od 

01.06. do 14.06.2022. 

 

2. Súťaž prebieha v troch fázach: 

 

• webová súťaž so zaslaním fotky v kostýme,  

• mailová/tel. súťaž a   

• finálny deň - kvízová súťaž vo vysielaní.   
 

3. V termíne od 01.06.2022 od 06:00 do 06.06. do 14:00 pošli svoju vlastnú fotku 

v kostýme obľúbenej postavy zo sveta Disney a zaregistruj sa na webovej 

stránke funradio.sk  do súťažného formulára, kde zadaj svoje osobné údaje 

v rozsahu meno, priezvisko a tel. číslo.  

Poslať môžeš aj fotografiu vlastného maloletého dieťaťa, ktorého si zákonným zástupcom. V prípade 

nahratia fotky tvojho maloletého dieťaťa nám potvrdzuješ, že s tým súhlasí aj druhý rodič a v prípade 

maloletých detí starších ako 14 rokov aj dotknuté maloleté dieťa.  

 

4. Je zakázané nahrávať iné fotky ako je špecifikované v bode 3. Štatútu alebo registrovať inú 

osobu ako súťažiaceho. Porušenie tohto zákazu je dôvodom na vyradenie zo súťaže 

a vymazanie všetkých získaných údajov ešte počas trvania Súťaže.  

 

5. Počas dňa 06.06.2022 vyžrebujeme 3 výhercov spomedzi všetkých 

zaregistrovaných súťažiacich, ktorí poslali fotku v kostýme podľa bodu 3 

Štatútu. Výhrou bude ročné predplatné streamovacej služby Disney+. 

 

6. S každým vyžrebovaným výhercom sa spojíme telefonicky vo vysielaní. 

 

7. Podmienkou získania výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru vo vysielaní Fun 

Rádia. 

 

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

výhru mu zaniká a bude vyžrebovaný náhradník. 

 

9. Výherné fotografie spolu s krstným menom výhercov budú zverejnené na webovej stránke 

a prípadne aj na sociálnych sieťach Fun rádia, ak nám na takéto zverejnenie Ty ako 

súťažiaci a/alebo Tvoje maloleté dieťa staršie ako 14 rokov udelíte osobitný súhlas so 

spracúvaním osobných údajov (fotografie) na účely zvyšovanie povedomia o Fun rádiu 

v online prostredí, vrátane súhlasu zákonného zástupcu so zverejnením fotografie 

maloletého dieťaťa mladšieho ako 14 rokov. Udelenie súhlasu je výslovne dobrovoľné a 

prípadné neudelenie súhlasu nemá žiadny vplyv na možnosť účasti a výhry v tejto súťaži.  

 

10. V termíne od 07.06.2022 do 13.06.2022 nám napíš svoje dôvody, prečo 

miluješ vybrané postavy/filmy/svet Disney, ako sa to prejavuje, čo zbieraš, do 

čoho si fanatik... a to na 0903 943 003  alebo na mailovú adresu 

rano@funradio.sk, den@funradio.sk, popo@funradio.sk, hity@funradio.sk, 
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info@funradio.sk alebo vikend@funradio.sk Jedného poslucháča každý 

súťažný deň vyhlásime za výhercu, ktorý získa ročné predplatné streamovacej 

služby Disney+. 

 

11. V utorok 14.06. 2022 bude prebiehať finálny deň, kedy počas dňa vyžrebujeme 

6 súťažiacich, z ktorých vytvoríme tri súťažné dvojice. Zaregistrovať sa do 

kvízu môžeš už od 01.06.2022 cez súťažný formulár, do ktorého zaregistruješ 

svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a tel. číslo. Kvíz bude 

prebiehať formou troch kvízových duelov. Po každom dueli budeme mať 

jedného víťaza. Víťazom sa stane ten súťažiaci, ktorý v časovom limite 30 

sekúnd odpovie správne na viac otázok . Všetci traja výhercovia získajú ročné 

predplatné streamovacej služby Disney+. 

 

12. Podmienkou získania výhry podľa bodov 10. a 11. štatútu  bude absolvovanie telefonického 

rozhovoru alebo kvízu vo vysielaní Fun Rádia. 

 

13. V prípade, ak sa moderátor niektorému vyžrebovanému súťažiacemu nedovolá, bude 

vyžrebovaný náhradník. 

 

14. Hodnota každej výhry je cca 95,88 €.  

 

15. Spolu, počas celej súťaže bude odovzdaných 13 výhier a vyhlásených 13 výhercov. 

 

16. Nepeňažná výhra v hodnote do 350 € nepodlieha dani z výhry. 

 

17. Súťažiaci sa môže zapojiť do každej fázy súťaže avšak  nárok na výhru má len raz. 

 

18. Všetci výhercovia tejto súťaže budú telefonicky kontaktovaní, pričom ich osobné údaje 

v rozsahu krstné meno a priezvisko môžu byť zverejnené na webovej stránke Fun rádia. 

Zverejnenie osobných údajov výhercov súťaže podľa tohto ustanovenia Štatútu považujeme 

za zmluvnú požiadavku, ktorej neakceptovanie nemá žiadne následky na uzatvorenie 

a plnenie Štatútu.  

 

19. Náležitosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Štatúte, upravujú Všeobecné podmienky 

spotrebiteľských súťaží Fun rádia , ktoré dopĺňajú primerane tento Štatút.  

 

20. 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. 
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