
SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ – Za kraslicu do Thajska 

 

1. Súťaž prebieha v termíne od 28.03.2022 do 11.04.2022. 

2. Do súťaže sa môžeš zaregistrovať od 28.03.2022 do 88.04.2022 a to tak, že nám do Fun 

rádia ( Leškova 5, 811 04 Bratislava) doručíš Tvoju ručne vyrobenú veľkonočnú kraslicu a to 

jedným zo spôsobov: 

a, odošleš ju kuriérom alebo poštou tak, aby sme ju mali doručenú najneskôr 

08.04.2022  

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

a 16:00 (najneskôr do 08.04.2022 do 16:00) 

3. Kraslica musí byť „funrádiovská“, to znamená, musí na nej byť niečo charakteristické pre 

Fun rádio – logo Fun rádia, názov, tváre ... a môže to byť na kraslici namaľované, vyryté, 

nalepené, kraslica môže byť ... 

Kraslica musí obsahovať aj „thajský“ motív a to buď prostredníctvom farieb, vlajky, nejakej 

atrakcie, alebo čohokoľvek, čo charakterizuje Thajsko.  

Materiál na výrobu kraslice môže byť akýkoľvek  (vajce, papier, drevo, kov, perník, sklo ...). 

4. Súčasne s kraslicou poskytneš Fun rádiu aj svoje osobné údaje v rozsahu: meno a 

priezvisko, tel. číslo a e-mailovú adresu a to tak, že ich napíšeš na papier a zabalíš do 

nepriehľadnej obálkya a odošleš spolu s kraslicou do Fun rádia. V prípade osobného 

doručenia kraslice môžeš osobne uviesť požadované osobné údaje na recepcii Fun rádia. 

5. Každý súťažiaci, ktorého kraslica bude doručená k nám do Fun rádia 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 splníš všetky COVID-19 podmienky pre vstup do Thajska, ktoré budú aktuálne 

platné v termíne odletu  a budeš spĺňať ďalšie podmienky špecifikované v Štatúte súťaže. 

7. V pondelok 11.04.2022 počas rannej šou zástupca BUBO alebo moderátor vyberie 

spomedzi všetkých zapojených súťažiacich jedného výhercu a to tak, že z veľkonočného 

košíka náhodným výberom vyžrebuje jedno číslo, ktoré bude zároveň registračným číslom 

súťažiaceho. Súťažiaci, ktorého kraslica bude mať priradené vyžrebované výherné číslo, sa 

stane víťazom súťaže. 

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

výhercom a odovzdali mu výhru. Výhrou je pobyt v Thajsku pre dve osoby na 12 dní, 

v termíne podľa vlastného výberu do konca roka 2022 a v hodnote podľa termínu zájazdu od 

1 750 € do 2150 €. 

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/yz6stbhqb82n.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/yz6stbhqb82n.pdf
https://www.funradio.sk/clanok/27130-osobne-udaje/

