
e-Knižné leto
PRAVIDLÁ A ŠTATÚT SÚŤAŽE

1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže „e-Knižné leto“ (ďalej len „Súťaž“) a poskytovateľom výhry je
spoločnosť Martinus, s. r. o., so sídlom Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249,
spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka
52711/L (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len
„Pravidlá“).

2. Trvanie a miesto Súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 4.7.2022 do 31.7.2022 (ďalej ako „Doba konania súťaže“) na
území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

3. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou
adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto
Pravidiel. Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s
Usporiadateľom alebo inom priamom zmluvnom vzťahu a ich blízke osoby v zmysle
ustanovení § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Občiansky zákonník“). Súťaže sa rovnako nemôžu zúčastniť právnické osoby.

4. Podmienky účasti v Súťaži

Podmienkou zaradenia do súťaže je kúpa aspoň jednej e-knihy z elektronického obchodu
Martinus. na https://www.martinu.sk/eknihy počas jej trvania.

5. Výhra

Výhercom sa stanú traja zákazníci e-shopu Martinus, ktorí sa zapoja do súťaže v súlade
s pravidlami súťaže.

Výhra:

● 1.cena - 1x čítačka + pobyt penzión Branecký Trenčín v knihomoľskej izbe -
https://www.branecky.sk/ubytovanie/4/knihomolska-izba/ (pia.-ned.)

● 2.cena - 1x čítačka + 50 eurová poukážka + merch martinus
● 3.cena - 1x čítačka + 25 eurová poukážka + merch martinus

https://www.branecky.sk/ubytovanie/4/knihomolska-izba/
https://www.branecky.sk/ubytovanie/4/knihomolska-izba/


6. Oznámenie výsledkov žrebovania

Žrebovanie sa uskutoční dňa 2.8.2022. Žrebovať sa bude náhodným výberom spomedzi
všetkých súťažiacich v sídle vyhlasovateľa súťaže. Výhercov v rozsahu meno a začiatočné
písmeno priezviska zverejní vyhlasovateľ súťaže po žrebovaní. V tomto termíne tiež
vyhlasovateľ súťaže zaslaním emailu na emailovú adresu uvedenú výhercami výhercov
upovedomí o výhre, ako aj o mieste a čase jej odovzdania (ďalej len „Oznámenie o výhre“).

7. Daň z výhry

Ceny a výhry zo súťaže predstavujú zdaniteľný príjem výhercu, s tým, že hodnota výhier do
výšky 350 EUR je od dane oslobodená. Nepeňažné výhry, ktorých hodnota presahuje 350
EUR sa zdaňujú prostredníctvom daňového priznania výhercu. Pri poskytnutí nepeňažnej
výhry nie je vyhlasovateľ súťaže povinný zraziť a odviesť daň z tejto výhry, ale výherca je
povinný zdaniť túto nepeňažnú výhru prostredníctvom podaného daňového priznania.
Hodnota nepeňažnej výhry, za predpokladu, že presahuje 350 EUR, bude výhercovi
vyhlasovateľom súťaže oznámená pri odovzdaní výhry.

8. Osobné údaje
Kúpou e-knihy každý účastník Súťaže súhlasí so zapojením sa do Súťaže a berie na
vedomie, že Usporiadateľ bude spracúvať jeho osobné údaje v rozsahu e-mailová adresa a
ďalšie Účastníkom dobrovoľne zadané osobné údaje (ako napríklad telefónne číslo a
podobne) na účely priebehu, vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia, archivácie výsledkom
Súťaže a odovzdania výhier výhercom, ako aj za účelom posielania informácií, ktoré súvisia
so súťažou a jej priebehom. Účastníci Súťaže berú na vedomie, že v prípade získania výhry
budú kontaktovaní Usporiadateľom na poskytnutú e-mailovú adresu. Počas konania Súťaže
môže Účastník kedykoľvek namietnuť voči ďalšiemu spracúvaniu svojich osobných údajov
prostredníctvom písomného oznámenia doručeného Usporiadateľovi, na základe ktorého
Usporiadateľ vyradí jeho e-mailovú adresu a prestane ju, ako aj iné Účastníkom zadané
osobné údaje spracúvať na vyššie uvedené účely súvisiace so Súťažou, čím súčasne zaniká
účasť Účastníka v Súťaži a nadväzujúce práva Účastníka vyplývajúce z týchto Pravidiel
Súťaže.

Usporiadateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov účastníkov a výhercov v zmysle
platných právnych predpisov. Právnym základom spracúvania osobných údajov účastníkov a
výhercov je súhlas dotknutej osoby, spracúvanie na plnenie zmluvy a spracúvanie
nevyhnutné na účely oprávnených záujmov.

9. Osobitné ustanovenia
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Súťaže, na zrušenie Súťaže, úpravu
dĺžky trvania ako aj podmienok hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum
uskutočnenia žrebovania, počet výhercov ako aj druhy výhier, ktoré sú predmetom



žrebovania. Zmenu Pravidiel a podmienok hry Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.
Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry.
Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej
alebo inej nepeňažnej kompenzácie. Účastník berie na vedomie, že výhru z tejto Súťaže nie
je možné v zmysle ustanovení §845 Občianskeho zákonníka vymáhať, a to ani
prostredníctvom súdu. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude
rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné. Zapojením sa do súťaže vyjadrujú Účastníci
Súťaže svoj súhlas riadiť sa týmito Pravidlami.

Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi
poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím,
zrieknutím sa resp. nevyužitím výhry.

Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 4.7.2022.


