
Štatút súťaže - odmeňovanie vo vysielaní Rádia LUMEN 
Súťaž o malé vecné ceny v reláciách Rádia LUMEN – Študentské šapitó, Gospelparáda, Fujarôčka moja, Viera 
do vrecka, Lumenáda, Svetielko a ďalšie. 
 
I. – Účel súťaže 
Cieľom odmeňovania je zatraktívnenie vysielania Rádia LUMEN. 
 
II. – Vyhlasovateľ (Organizátor) súťaže 
1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Rádio LUMEN, spol. s r.o., Kapitulská 2, 974 01 Banská Bystrica. 
2. Súťaž sa na základe tohto štatútu uskutočňuje na území Slovenskej republiky. 
 
 
III. – Začiatok a ukončenie súťaže 
Odmeňovanie poslucháčov prebieha celoročne v dennom vysielaní daných relácií. 
 
IV. – Pravidlá súťaže 
 
1. „Súťaž“ sa uskutočňuje v čase vysielania jednotlivých relácií podľa programu Rádia LUMEN, ktorý je zverejnený na 
www.lumen.sk  
 
2. Do „súťaže“ je zaradený každý, kto sa zapojí do relácie e-mailom, sms správou, telefonátom, alebo na facebooku. 
Moderátor relácie vyberie podľa vlastného uváženia najzaujímavejší príspevok k téme jedného z poslucháčov, ktorí sa 
zapojili do súťaže. Vyhlasovateľ súťaže – Rádio LUMEN, spol. s r. o. odmení vybraného poslucháča malou vecnou 
cenou, ktorú požas vysielania ohlasuje. Výhercu kontaktujeme telefonicky alebo emailom, aby nám poskytol adresu na 
zaslanie ceny. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci Rádia LUMEN. 
 
V. – Výhry  
knihy, cd, dvd... 
Ceny do súťaže zväčša venujú kresťanské kníhkupectvá a vydavateľstvá. 

VI. – Výber výhercu 
Odmeňovanie poslucháčov jednotlivých relácií sa uskutočňuje výberom jedného poslucháča, ktorý sa do relácie zapojil, 
ak moderátor neuvedie inak.  Mená odmenených sú uložené v Knihe cien Rádia LUMEN a ich osobné údaje nie sú 
použité na iné účely, len na zaslanie ceny. Výhry sú výhercom doručované cez Slovenskú poštu na poštové adresy, 
ktoré poslucháči uvedú e-mailom, sms správou alebo telefonicky. V prípade, že si súťažiaci neprevezme výhru v 
príslušnej lehote – 30 dní, prepadá táto výhra v prospech odmeňovania do ďalších relácií. Rádio LUMEN nezodpovedá 
za škodu, stratu a iné znehodnotenie výhry pri jej preprave. 
 
VII. – Účasť v súťaži 
1. Účasťou v súťaži vyjadruje účastník súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Zároveň v zmysle 
zákona § 44 zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov dáva súhlas so spracovaním osobných údajov – meno, 
priezvisko, bydlisko, číslo telefónu alebo e-mailová adresa - poskytnutých v rámci súťaže Organizátorom súťaže výlučne 
na zaslanie ceny. Osobné údaje nie sú ďalej použité na marketingové účely.  
 
2. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo pravidlá súťaže kedykoľvek zmeniť, súťaž skrátiť, predĺžiť či bez 
náhrady ukončiť. 
 
3. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že Organizátori súťaže sú 
oprávnení povedať meno, priezvisko a bydlisko výhercu v éteri Rádia LUMEN a osobné údaje budú použité len na 
zaslanie výhry. 
 
VIII. – Propagácia súťaže 
 
Propagácia „odmeňovania“ je v daných reláciách oznamovaná moderátormi vo vysielaní. 
 
 
Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže a na stránke www.lumen.sk v časti súťaže. 
 
Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže. 
 
Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže. 
 
V Banskej Bystrici dňa 02.05.2004 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o.	


