PRAVIDLÁ SMS SÚŤAŽE V RÁMCI TELEVÍZNEJ RELÁCIE „PEVNOSŤ BOYARD“
„Otázky otca Fourasa“
(ďalej len „pravidlá“ alebo „štatút“)
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, IČO 31 444 873 je držiteľom
exkluzívnych výrobných a vysielacích práv na území Slovenskej republiky k televíznej relácii s názvom
„PEVNOSŤ BOYARD“, vysielanej televíznou programovou službou TV MARKÍZA (ďalej len „MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o.“), od 06. 09. 2017.
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. je zároveň organizátorom a vyhlasovateľom propagačnej SMS súťaže
súvisiacej s vyššie uvedenou televíznou reláciou, a v tej súvislosti vydáva nasledovné pravidlá propagačnej
SMS súťaže v rámci a v súvislosti s televíznou reláciou „PEVNOSŤ BOYARD“ (ďalej len „Súťaž“).
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PRAVIDLÁ SMS SÚŤAŽE
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Súťaže súvisiacej s televíznou reláciou „PEVNOSŤ BOYARD“ sa môžu zúčastniť všetci užívatelia sietí
mobilných operátorov Slovak Telekom, a.s., Orange Slovensko, a.s., O2 Slovakia, s.r.o. a SWAN mobile
a.s. starší ako 18 rokov, ktorí zašlú sms, bližšie špecifikovanú v týchto pravidlách, prostredníctvom
mobilného telefónu (ďalej „MT“) cez SIM kartu. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu SMS súťaže
zúčastniť iba v zastúpení svojim zákonným zástupcom (ďalej len ,,Súťažiaci“). Zapojením sa do
Súťaže vyjadrujú súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami Súťaže (ďalej len „Pravidlá“). Účelom
Súťaže je propagácia vysielania televíznej programovej služby TV MARKÍZA.
Súťažiaci sa môže zapojiť do Súťaže v období od 06.09.2017 – 12.11.2017 prostredníctvom zaslania
sms správy – odpovede na otázku zverejnenú vo vysielaní TV MARKÍZA (televízna upútavka) počas
vysielania premiéry a reprízy relácie „PEVNOSŤ BOYARD“ a na internetovej stránke
www.boyard.markiza.sk (ďalej len „Program“) vždy od zverejnenia novej súťažnej otázky do konca
príslušného týždňa, nedele 23:59, v tvare A alebo B na číslo 6661 (ďalej len ,,SMS v správnom
tvare“). Text SMS musí byť uvedený bez diakritiky.
Prvým zverejnením súťažnej otázky sa spúšťa každá jednotlivá Súťaž , ktorá trvá do nedele 23:59
príslušného týždňa. Nová sms súťaž sa spúšťa od zverejnenia ďalšej súťažnej otázky (ďalej len
„Týždenná sms súťaž“).
Po zaslaní sms Súťažiaci obdrží spätnú sms správu potvrdzujúcu úspešné zúčastnenie sa Súťaže,
resp. chybové hlásenie o nesprávne napísanej sms. Sms s chybovým hlásením nie je spoplatnená.
Súťažiaci berie na vedomie, že ním zaslaná sms správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určenom na zasielanie sms v Súťaži.
Počet zaslaných sms správ z jedného MT (z jednej SIM karty) je neobmedzený. Do žrebovania o cenu
budú zaradené všetky telefónne čísla MT (z jednej SIM karty) toľkokrát, koľkokrát bola z MT zaslaná
sms v správnom tvare do konca Týždennej sms súťaže.
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. v spolupráci s A SMS, s.r.o. vyžrebuje po ukončení Týždennej sms
súťaže prostredníctvom softvéru zo súťažiacich, ktorí odpovedali správne, výhercu, ktorý získava
týždennú výhru - 1 000 EURO (slovom jedentisíc euro) pred zdanením (ďalej len „týždenná
výhra“). Výherca bude kontaktovaný telefonicky (hovorom na vyžrebované telefónne číslo).
Pre odovzdanie týždennej výhry je výherca povinný splniť nasledovné povinnosti:
 uviesť svoje meno, priezvisko, presnú adresu bydliska,
 mať vysporiadané všetky splatné záväzky voči svojmu operátorovi.
V prípade neúspešného kontaktovania výhercu týždennej výhry (neodpovedá na telefonický
hovor do 24 hodín) bude vyžrebovaný náhradný výherca. V prípade nemožnosti overenia vlastníka
MT, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu súťaže, výherca stráca nárok na získanie týždennej
výhry a MARKÍZA ‐ SLOVAKIA, spol. s r.o. má právo konečného rozhodnutia ako naložiť s
nepridelenou týždennou výhrou.
Meno výhercu bude zverejnené každú stredu počas vysielania Telerána, týždenná výhra bude
odovzdaná v termíne a na mieste určenom MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.. Ak si výherca týždennú
výhru nevyzdvihne v termíne a na mieste určenom MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., výherca stráca
nárok na získanie týždennej výhry. V prípade neodovzdania týždennej výhry, výhra zostáva vo
vlastníctve MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
Informácie o výhercovi budú umiestnené aj na internetovej stránke televízneho Programu
www.boyard.markiza.sk v rozsahu meno, prvé písmeno priezviska, mesto, s čím súťažiaci účasťou
v Týždennej sms súťaži súhlasí.
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ŽREBOVANIE BONUSOVEJ VÝHRY
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Každá sms zaslaná do Týždennej sms súťaže počas celého obdobia trvania súťaže, ktorá obsahovala
správnu odpoveď, bude zaradená do žrebovania o bonusovú výhru v hodnote 10 000 EURO (slovom
desaťtisíc euro) pred zdanením (ďalej len „bonusová výhra“).
Výherca bonusovej výhry bude určený na základe žrebovania MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. po
ukončení Súťaže zo všetkých prijatých SMS v súlade s ods. 1 tohto článku II. Výherca bude
kontaktovaný telefonicky. V prípade neúspešného kontaktovania výhercu bonusovej výhry
(neodpovedá na telefonický hovor do 24 hodín), bude vyžrebovaný náhradný výherca.
Pre odovzdanie bonusovej výhry je výherca povinný splniť nasledovné povinnosti:
 uviesť svoje meno, priezvisko, presnú adresu bydliska,
 mať vysporiadané všetky záväzky voči svojmu mobilnému operátorovi.
Meno výhercu bude zverejnené aj na webovej stránke www.boyard.markiza.sk, s čím súťažiaci
zaslaním SMS do Týždennej sms súťaže súhlasí.
V prípade nemožnosti overenia vlastníka MT, resp. SIM karty vyžrebovaného výhercu súťaže,
výherca stráca nárok na získanie bonusovej výhry a MARKÍZA ‐ SLOVAKIA, spol. s r.o. má právo
konečného rozhodnutia ako naložiť s nepridelenou bonusovou výhrou.
Bonusová výhra bude odovzdaná dňa 15.11.2017 počas vysielania Telerána.
III.
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
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Odoslaním odpovede do súťaže súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži podlieha zrážkovej dani
v súlade s § 43 ods. 3 písm. c) zákona č. 595/2003 o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o dani z príjmov“) a je oslobodená od dane z príjmov v zmysle ustanovenia § 9 ods.
2 písm. m) zákona o dani z príjmov do výšky 350,- EUR. Zrážkovú daň vo výške 19% v zmysle zákona
o dani z príjmu bude Organizátor súťaže aplikovať pri výplate finančnej výhry. Zrazením zrážkovej
dane je výhra daňovo vysporiadaná a výherca si ju už neuvádza vo svojom daňovom priznaní.
Výhry (ceny) z týždennej súťaže a bonusová výhra, ktoré sú upravené v týchto pravidlách (ďalej
spolu len „výhry“) nie je možné v zmysle ust. §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať ani za ne
žiadať inú protihodnotu alebo náhradu finančnej alebo nefinančnej povahy.
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s nejasnosťami
týkajúcimi sa vlastníckeho práva výhram. Spory o vlastnícke právo k výhre nebudú mať vplyv na
odovzdanie výhry osobe spĺňajúcej požiadavky stanovené v týchto pravidlách, t.j. osobe, ktorá sa
preukáže MT resp. SIM kartou, cez ktorú bola odoslaná výherná sms a ktorá splní podmienky
získania výhry definované v týchto pravidlách. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. nenesie žiadnu
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhry. Nebezpečenstvo škody na
výhre prechádza na výhercu okamihom jej odovzdania.
Účasťou v Súťaži súhlasí súťažiaci, aby MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. spracúvala ako
prevádzkovateľ, či už sama alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, ktorým je A SMS, s.r.o., všetky
poskytnuté osobné údaje za účelom vytvorenia databázy obsahujúcej vyplnené osobné údaje
v rozsahu ako je uvedené v týchto pravidlách (ďalej len „údaje“) počas realizácie a vysielania relácie
PEVNOSŤ BOYARD. Súťažiaci takisto udeľuje MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. súhlas k prípadnému
zverejneniu údajov v propagačných materiáloch MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., a to v rozsahu
meno, priezvisko a adresa. Súťažiaci berie na vedomie, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že
súhlas na ich spracúvanie môže kedykoľvek odvolať – a to písomne doporučeným listom
adresovaným sprostredkovateľovi alebo MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. Súťažiaci si je vedomý, že
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. je povinná pri spracúvaní údajov postupovať v súlade so zákonom
č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a že ako dotknutá osoba má práva
bližšie špecifikované v § 28 tohto zákona. Účasťou v Súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s použitím čísla
svojho mobilného telefónu na obchodné a marketingové účely MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
a/alebo sprostredkovateľa, najmä na účely zasielania obchodných oznamov.
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5.

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. si vyhradzuje právo organizovať odovzdávanie výhier ako verejnú
udalosť, vyhotoviť z nej zvukovo-obrazový záznam a tento zvukovo-obrazový záznam z tejto udalosti
použiť za účelom jeho odvysielania v rámci svojej televíznej programovej služby, resp. na účely
svojich reklamných a propagačných aktivít, s čím súťažiaci účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas.
Súťažiaci účasťou v Súťaži súhlasí s vyhotovením a použitím jeho mena, zaznamenaním jeho
podobizne, hlasu a prejavov osobnej povahy na zvukovo-obrazový záznam, resp. obrazové snímky
a to bez nárokov súťažiaceho na honorárové či iné vyrovnanie.
6. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovno-právnom, občiansko-právnom, obchodnoprávnom či inom obdobnom právnom vzťahu k MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., A SMS, s.r.o., osoby
blízke týmto osobám (ust. § 116 Občianskeho zákonníka) alebo osoby spolupracujúce priamo či
nepriamo na výrobe Programu, avšak len za predpokladu, že majú prístup k relevantným
informáciám spojeným s Programom alebo Týždennou sms súťažou.
7. Tieto pravidlá sú zverejnené na www.boyard.markiza.sk . V prípade potreby výkladu ktoréhokoľvek
ustanovenia týchto pravidiel je rozhodujúcim pre záväznosť výkladu stanovisko MARKÍZASLOVAKIA, spol. s r.o.. Pravidlá sa spravujú právnym poriadkom SR. Tieto pravidlá nadobúdajú
platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. je zároveň oprávnená
tieto pravidlá a podmienky v nich obsiahnuté, najmä, ale nie výlučne podmienky týkajúce sa Súťaže
a získania výhier, kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť, zrušiť či upraviť.
8. Zapojením sa do Súťaže vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s týmito Pravidlami.
9. Súťaž technicky zabezpečuje spoločnosť A SMS, s.r.o., so sídlom Šulekova 70, 811 03 Bratislava, IČO
35 830 387 ( ďalej len „A SMS, s.r.o.“ ). Cena spätnej sms je 0,80 EUR s DPH.
10. Súťažiaci berie na vedomie skutočnosť, že MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., A SMS, ani mobilní
operátori nezaručujú, že v oblastiach s deklarovaným pokrytím príslušným rádiotelefónnym
signálom súťažiaci vždy dosiahne pripojenie a dostatočné predpoklady na uskutočnenie komunikácie
za účelom účasti v Súťaži.
11. Súťažiaci berie na vedomie, že súťažná SMS správa môže byť doručená vzhľadom na kapacitu
systému s oneskorením, t.j. po uplynutí času určeného na hlasovanie v Súťaži.
MARKÍZA ‐ SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 03.09.2017
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