Pravidlá súťaže
„RÝCHLOVKA ZA 500“
(pozn.:platné od 2.2.2015)

Súťaž Rýchlovka za 500 sa hrá každý pracovný deň po 8-mej v Rannom
Rocku s Tomaggiom.
Zapojíte sa do nej veľmi jednoducho - poslaním SMS na telefónne číslo
0908 780 580 v tvare: celé meno, vek, mesto.
Žrebujeme každý pracovný deň po 8-mej zo všetkých platných SMS,
ktoré boli doručené od posledného žrebovania.
Pravidlá súťaže „Rýchlovka za 500“:
1. Do hry Rýchlovka za 500 sa hráč prihlasuje odoslaním SMS na
telefónne číslo 0908 780 580 v tvare: celé meno, vek, mesto. Odoslaním
SMS automaticky nevzniká nárok na akúkoľvek výhru v súťaži Rýchlovka
za 500.
2. Do telefonického finále súťaže sa dostáva každý pracovný deň jeden
z hráčov zaregistrovaných cez SMS, ktorého vyžrebuje náhodným
výberom moderátor programu.
3. Žrebujeme každý pracovný deň po 8-mej zo všetkých platných SMS,
ktoré boli doručené od posledného žrebovania.
4. Za neplatné SMS prihlásenie do hry sa považuje každé, ktoré nie je
v požadovanom tvare /t.j. celé meno, vek, mesto/.
5. Cena každej odchádzajúcej SMS (poslanej na telefónne číslo 0908 780
580) je spoplatnená ako bežná SMS (podľa platného cenníka spoločnosti
Orange, spoločnosti Slovak Telekom alebo spoločnosti O2, podľa toho,
aký program má účastník súťaže aktivovaný, resp. podľa toho, akú
službu využíva).
6. Podmienkou na získanie výhry 500 Eur je správne zodpovedať 10
vedomostných otázok počas jednej minúty. V prípade menej ako 10-tich
správnych odpovedí je odmena stanovená na 5 € za jednu správnu
odpoveď.

7. Peňažná výhra bude výhercovi doručená do 60-tich pracovných dní
odo dňa predmetnej súťaže (bankovým prevodom na účet, ktorý uvedie
výherca). Výherca berie na vedomie, že na výhru zo súťaže neexistuje
právny nárok a vymáhanie účasti či výhry v súťaži súdnou cestou je
vylúčené.
8. Výherca berie na vedomie, že výhra podlieha dani z príjmov v zmysle
zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
Organizátor a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa
tohto zákona. Daň z peňažných výhier bude vysporiadaná Organizátorom
podľa platných právnych predpisov
9. Súťaže Rýchlovka za 500 sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18
rokov.
10. Uvedené pravidlá sú osobitnými pravidlami súťaže Rýchlovka za 500
a dopĺňajú Všeobecné podmienky súťaží Rádia Anténa Rock.

