
Pravidlá súťaže – „S Vlnou do oblakov“ 

 

1. Súťaž prebieha na webovej stránke a vo vysielaní Rádia Vlna od 13.08.2022 do 26.08.2022. 

2. Do súťaže sa môže zapojiť len súťažiaci, ktorý má v čase registrácie do súťaže dovŕšených 18 

rokov.  

3. Do súťaže sa môžete zapojiť tak, že sa v termíne od 13.08.2022 od 06:00 do 26.08.2022 do 

09:00 zaregistrujete na webovej stránke www.radiovlna.sk  vyplnením registračného 

formulára (v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo) a odpoviete na súťažnú otázku týkajúcu 

sa jednej z 10 leteckých atrakcií, ktoré poletia na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF 2022. 

4. Každý pracovný deň (ďalej v texte ako: súťažný deň) umiestnime na web radiovlna.sk 

obrázok jednej z 10 leteckých atrakcií, a k tomu 2 rôzne zvuky. Úlohou súťažiaceho bude 

napísať do súťažného formulára správnu odpoveď – jednu z dvoch možností, ktorý z dvoch 

zvukov patrí aktuálne zobrazenému lietadlu/stíhačke.. 

5. Súťažný obrázok aj so zvukmi budeme meniť na radiovlna.sk každý súťažný deň o 09:00. 

6. Žrebovanie jedného výhercu dennej výhry bude prebiehať každý súťažný deň a to spomedzi 

všetkých zaregistrovaných súťažiacich za predchádzajúci súťažný deň, v čase medzi 09:00 – 

12:00 v relácii Na Vlne s Petrou. Vyžrebovaných výhercov sa dozviete každý súťažný deň z 

vysielania Rádia Vlna v relácii Na Vlne s Petrou.  

7. V prípade, ak sa moderátor niektorému vyžrebovanému súťažiacemu nedovolá, nárok na 

výhru mu zaniká a bude vyžrebovaný náhradník. 

8. Spolu bude vyžrebovaných počas celej súťaže 10 výhercov dennej výhry, z ktorých každý 

vyhrá jednu z 10 denných výhier: 

• 1. Šimák Zámok Pezinok - pobyt pre 2 osoby na 2 noci v dvojlôžkovej izbe Premiere, 
polpenzia a wellness v cene + 4 lístky „rodinný vstup“ na SIAF. 

 

• 2. Masarykov dvor - pobyt plný zážitkov pre 2 osoby na 2 noci “mimo leta” vrátane 
vstupov do wellness a polpenzie + 4 lístky „rodinný vstup“ na SIAF. 

 

• 3. Masarykov dvor - pobyt plný zážitkov pre 2 osoby na 2 noci “mimo leta” vrátane 

vstupov do wellness a polpenzie + 4 lístky „rodinný vstup“ na SIAF. 

 

• 4. Kúpele Sliač - pobyt pre 2 osoby na 2 noci a 3 procedúry: biovak, minerálny bazén, 

plynová injekcia. Ubytovanie v izbe štandard: 2 lôžka, plná penzia formou bufetových 

stolov, dobrovoľná lekárska konzultácia + 4 lístky „rodinný vstup“ na SIAF. 

 

• 5. Kúpele Sliač - pobyt pre 2 osoby na 2 noci a 3 procedúry: biovak, minerálny bazén, 

plynová injekcia. Ubytovanie v izbe štandard: 2 lôžka, plná penzia formou bufetových 

stolov, dobrovoľná lekárska konzultácia + 4 lístky „rodinný vstup“ na SIAF. 

 

• 6. Hotel Šachtička - pobyt pre 2 osoby na 2 noci v dvojlôžkovej izbe, polpenzia a 
wellness v cene + 4 lístky „rodinný vstup“ na SIAF. 

 

• 7. Hotel Šachtička - pobyt pre 2 osoby na 2 noci v dvojlôžkovej izbe, polpenzia a wellness 

v cene + 4 lístky „rodinný vstup“ na SIAF. 

 

http://www.radiovlna.sk/


• 8. Kúpele Brusno - Cena pre 2 osoby/ 2 noci. Pobyt zahŕňa: ubytovanie v dvojlôžkovej 

izba, plnú penziu formou bufetu, plus 2 liečebné procedúry, a voľný vstup do 

rehabilitačného bazéna, sauny a pary. Vrátane vstupnej lekárskej prehliadky + 4 lístky 

„rodinný vstup“ na SIAF. 

 

• 9. Kúpele Brusno - Cena pre 2 osoby/ 2 noci. Pobyt zahŕňa: ubytovanie v dvojlôžkovej 
izbe, plnú penziu formou bufetu, plus 2 liečebné procedúry, a voľný vstup do 

rehabilitačného bazéna, sauny a pary. Vrátane vstupnej lekárskej prehliadky + 4 lístky 

„rodinný vstup“ na SIAF. 

 

• 10. Kúpele Brusno - Cena pre 2 osoby/ 2 noci. Pobyt zahŕňa: ubytovanie v dvojlôžkovej 
izba, plnú penziu formou bufetu, plus 2 liečebné procedúry, a voľný vstup do 

rehabilitačného bazéna, sauny a pary. Vrátane vstupnej lekárskej prehliadky + 4 lístky 

„rodinný vstup“ na SIAF. 

 

9. V posledný súťažný deň 26.08.2022 vyžrebujeme spomedzi všetkých zaregistrovaných 

súťažiacich počas celej súťaže jedného výhercu hlavnej výhry. 

10. Hlavná výhra je: Let stíhačkou na letisku Kuchyňa v pondelok 29.8.2022 po leteckých 

dňoch po 15-tej hodine. V prípade nepriaznivého počasia dostane výherca voucher, ktorý bude 

môcť využiť 2 mesiace po konaní podujatia + 4 lístky „rodinný vstup“ na SIAF. 

11. Každá výhra je v hodnote  €. 

12. Nepeňažná výhra v hodnote do 350 € nepodlieha dani z výhry. 

13. Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť každý súťažný deň, avšak nárok na výhru má počas celej 

súťaže len raz. 

14. Podmienkou získania výhry je absolvovanie telefonického rozhovoru s moderátorom vo 

vysielaní. 

15. Všetci výhercovia budú telefonicky kontaktovaní ohľadom odovzdania a zaslania výhry 

a môžu byť zverejnení na webovej stránke Rádia Vlna. 

16. Na súťaž sa viažu Všeobecné podmienky súťaží v Rádiu Vlna a Podmienky ochrany 

súkromia. 

 

 

https://radiovlna.sk/clanok/100394-podmienky-sutazi/
https://radiovlna.sk/clanok/100395-osobne-udaje/
https://radiovlna.sk/clanok/100395-osobne-udaje/

