
 
INFORMÁCIE O SÚŤAŽI: 
 
1. Súťaž prebieha počas pracovných dní v termíne od 28.05. do 25.06.2018.  
2. Jednotlivé fázy súťaže: 

a) Súťaž o denné výhry v termíne od 28.5.2018 do 22.06.2018;  
b) Finále Súťaže - odovzdanie hlavnej výhry 25.06.2018. 

3. Do súťaže sa môžeš zapojiť tak, že si každý súťažný deň pozrieš súťažné video a napíšeš 
názov skladby a interpreta, ktorú si moderátori Fun rádia vo  videu „hmkajú“, hrkajúc pritom 
v rytme skladby s produktom spoločnosti Mars.  Svoju odpoveď  vpíšeš do registračného 
formulára  spolu s ďalšími osobnými a kontaktnými údajmi. 
4. Súťažný deň sa končí o 15:00 a ďalší začína v momente vyhlásenia výhercu dennej ceny 
moderátorom vo vysielaní v čase medzi 15:00 – 18:00 v ten istý deň, pričom súťažný deň 
začínajúci v piatok po vyhlásení moderátorom končí v pondelok o 15:00, okrem posledného 
súťažného dňa.  
5. Po ukončení každého súťažného dňa po 15-tej hodine vyžrebujeme spomedzi správnych 
odpovedí  jedného výhercu dennej výhry,  ktorému zatelefonujeme z popoludňajšieho 
vysielania Fun rádia a odovzdáme mu cenu.  
6. Podmienkou získania ceny je absolvovanie telefonického rozhovoru do vysielania Fun 
rádia. 
7. V prípade, že sa moderátor vyžrebovanému súťažiacemu nedovolá, žrebujeme ďalšieho 
súťažiaceho, ktorému telefonujeme. Vyžrebovaný súťažiaci, ktorému sme sa nedovolali, 
ostáva aj naďalej v hre (v osudí). 
8. Zapojiť sa do súťaže môžeš každý súťažný deň 1x, a to najneskôr do piatku, 22.06.2018 do 
15:00. 
9.  Nárok na dennú výhru máš len  1x. 
10. Žrebovanie hlavnej výhry prebehne 22.06.2018 po 15-tej hodine spomedzi všetkých 
zaregistrovaných súťažiacich.  
11. Vyžrebovanému výhercovi  hlavnej výhry bude výhra oznámená a odovzdaná osobne 
moderátorom Fun rádia v pondelok 25.06.2018 v meste na území SR, ktoré uviedol 
v registračnom formulári. 
12. Ak moderátor nezastihne vyžrebovaného výhercu v uvedenom meste a ani sa mu s ním  
nepodarí telefonicky skontaktovať, vyžrebovaný výherca stráca nárok na výhru a moderátor 
pôjde odovzdať výhru vyžrebovanému náhradníkovi. 
13. Výhercovia denných výhier budú telefonicky kontaktovaní, vyhlásení vo vysielaní a 
zverejnení na webe Fun rádia. 
14. Výherca hlavnej výhry bude zverejnený na sociálnych sieťach (odovzdanie výhry sa 
odvysiela v krátkom live streame) a na webe Fun rádia, vyhlásený vo vysielaní Fun rádia a aj 
telefonicky kontaktovaný ohľadom podrobných informácií týkajúcich sa výhry. 
15. Na súťaž sa viažu Štatút a Všeobecné podmienky súťaží vo Fun rádiu.  
 

http://www.funradio.sk/files/file/Statuty/Statut%20Vyhraj%20cestu%20snov%20na%20Bali%202018(2).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

