
INFORMÁCIE O SÚŤAŽI: 
 
1) Súťaž prebieha v niekoľkých fázach počas pracovných dní v termíne od 22.01. do 14.02.2018. 
  
2. Registrácia do súťaže je možná v termíne od 22.01. do 06.02.2018 do 12:00 hodiny. 
 
3. Jednotlivé fázy súťaže: 
 a) Duely vo vysielaní Fun rádia v termíne od 30.01. do 06.02.2018; 
 b) Vyraďovacia fáza vo vysielaní Fun rádia v termíne od 07.02. do 12.02.2018; 

c) Valentínske finále súťaže v Rannej šou Fun rádia 14.02.2018. 
 
4. Každý súťažný deň od 30.01. do 06.02. bude vo vysielaní Fun rádia 2x denne duel. Súťažiaci do 
duelov budú postupne žrebovaní spomedzi registrovaných súťažiacich. V každom dueli sa stretne 1 
muž a 1 žena (on vs ona) a budú odpovedať na jednu otázku – muž na otázku zo ženských tém, žena 
na otázku z mužských tém. Správne odpovedajúci sa stáva víťazom duelu. V prípade nerozhodného 
výsledku o víťazovi duelu rozhodne „rozstrelová otázka“ - kto bude bližšie správnej odpovedi vyhráva. 
Každý víťaz duelu získava cenu pre víťazov duelu a postupuje do vyraďovacej fázy.  
 
5. V rámci vyraďovacej fázy od 07.02. do 12.02.2018 bude vo vysielaní Fun rádia spolu 9 duelov 
vyraďovacej fázy. V týchto vyraďovacích dueloch sa navzájom stretnú 12 víťazi predchádzajúcich 
duelov takým spôsobom, že ostanú 3 najlepší. V  každom vyraďovacom dueli sa stretnú 2 súťažiaci 
a budú odpovedať na jednu otázku. Správne odpovedajúci sa stáva víťazom vyraďovacieho duelu.  
V prípade nerozhodného výsledku o víťazovi vyraďovacieho duelu rozhodne „rozstrelová otázka“ - 
kto bude bližšie správnej odpovedi vyhráva. 6 víťazi vyraďovacích duelov sa stretnú opäť vo 
vyraďovacích dueloch s rovnakou mechanikou. 3 závereční víťazi vyraďovacích duelov sa stávajú 
finalistami súťaže – postupujú do finále. Spomedzi porazených súťažiacich vo vyraďovacích dueloch 
vyžrebujeme 1 náhradníka do finále. 
 
6. Valentínske finále súťaže sa bude konať naživo, počas vysielania Rannej šou 14.02.2018, 
v priestoroch Fun rádia na Leškovej ulici číslo 5 v Bratislave. Finále sa naživo zúčastnia traja finalisti – 
víťazi vyraďovacích duelov. V prípade, že sa niektorý finalista na finále osobne nedostaví, súťažiť vo 
finále bude namiesto neho náhradník. Finalisti súťaže budú počas finále plniť dve disciplíny - po 
každej z nich bude jeden finalista vyradený. Najúspešnejší finalista sa stane víťazom súťaže a  získa 
hlavnú cenu – nový automobil SEAT ARONA. Dvaja porazení finalisti získajú cenu pre porazených 
finalistov – automobil SEAT ARONA na víkend. Náhradník vo finále, ak nebude mať možnosť súťažiť 
vo finále, teda ostane náhradníkom, získa cenu pre náhradníka vo finále. 
 
7. Finalisti súťaže budú telefonicky kontaktovaní a zverejnení na webe a sociálnych sieťach Fun rádia 
a SEATu.  
 
8. Na súťaž sa viažu Štatút súťaže a  Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu.  
 

http://www.funradio.sk/files/file/Miska/%C5%A0tat%C3%BAt_SEAT%20ARONA_%20ON%20A%20ONA_2018.pdf
http://www.funradio.sk/files/file/Miska/V%C5%A1eobecn%C3%A9%20podmienky%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BE%C3%AD%20vo%20Fun%20r%C3%A1diu_21_12_2017.pdf

