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Knižní léto 
Pravidla soutěže 

1. Pořadatel Soutěže 

 
Pořadatelem soutěže "Knižní léto" (dále jen "Soutěž") je Martinus, s.r.o., se sídlem Gorkého 4, 036 01 Martin, 
Slovensko, IČ: 45 503 249 (dále jen "Společnost"). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla"). 

2. Trvání a místo soutěže 

 
Soutěž se uskuteční ve dnech od 15. 6. 2018 do 31. 7. 2018 23:59 (dále jako "Doba konání soutěže" na území České 
republiky (dále jen "Místo konání soutěže"). 

3. Podmínky účasti v Soutěži 

 
Účastníkem Soutěže může být výhradně fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České 
republiky. Právnické osoby se nemohou Soutěže zúčastnit. Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s 
účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry 
způsobem dle Pravidel. Organizátor Soutěže není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé 
během registrace a řízení Soutěže.  

4. Účastníci Soutěže 

 
Účastníkem Soutěže pro účely těchto pravidel je každá svépravná fyzická osoba, která je starší 18 let, a která splní 
podmínky účasti v Soutěži podle těchto pravidel. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a jejich 
blízké osoby. 

5. Mechanismus a výhry 

 
Podmínkou zapojení se do soutěže je vytvoření internetové objednávky na www.martinus.cz v jakékoliv hodnotě, 
nebo nákup knih v kamenném knihkupectví Martinus.cz Bookspot v Pasáži Lucerna v Praze. Účastník, který se 
zapojí do soutěže vytvořením internetové objednávky je automaticky zařazený do losování o výhry. Účastník, 
který se zapojí do soutěže nákupem v kamenném knihkupectví, musí vyplnit své kontaktní údaje na soutěžní los, 
který vhodí do soutěžního osudí. Kontaktní údaje Účastníka uvedené na soutěžním losu budou využity pouze pro 
účely jeho kontaktování v případě výhry a po skončení soutěže je Organizátor nebude dále uchovávat.  
 
Výherci soutěže budou vybráni náhodným losováním ze všech nákupů (internetových nákupů i losů z kamenného 
knihkupectví). Losování bude realizované ve dvou termínech:  
 
1. losování: 9. 7. 2018 (ze všech nákupů realizovaných od 15. 6. 2018 do 8. 7. 2018) 
2. losování: 1. 8. 2018 (ze všech nákupů realizovaných od 15. 6. 2018 do 31. 7. 2018, které nebyly výherní v prvním 
losování) 
 
V každém losování budou moci Účastníci vyhrát následující ceny:  
1x dárková poukázka v hodnotě 5000 Kč na nákup na www.pelikan.cz, využití této dárkové poukázky se řídí  
Všeobecnými obchodními podmínkami portálu www.pelikan.cz 
1x čtečka e-knih Dibuk Saga 
1x poukázka na nákup na www.martinus.cz v hodnotě 2500 Kč 
5x poukázka na nákup na www.martinus.cz v hodnotě 300 Kč 
 
 

http://www.martinus.cz
http://www.martinus.cz/bookspot
https://www.martinus.sk/?uItem=223664
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Losy, které nebyly vylosované v prvním losování se přesouvají do druhého losování automaticky.  Každý Účastník 
může vyhrát pouze jednou.  
 
 
Výherci budou zveřejeni nejpozději do 15. 8. 2018. Výherce bude kontaktován prostřednictvím e-mailové adresy, 
kterou má uvedenou na svém účtu na www.martinus.cz nebo na e-mailovou adresu, kterou uvede na soutěžní los 
v kamenném knihkupectví. Dárkové poukázky Martinus.cz, které jsou předmětem výhry, lze uplatnit v souladu s 
pravidly zveřejněnými na http://www.martinus.cz/poukazka. 

6. Osobní údaje 

 
Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje společnosti Martinus, s.r.o., se sídlem Gorkého 
4, 036 01 Martin, Slovensko, IČ: 45 503 249  (dále jen "Společnost") výše uvedené osobní údaje (dále jen "Osobní 
údaje").  Zde najdete více informací o tom, jak chráníme vaše soukromí: jaké údaje získáváme, jak je používáme, s 
kým je zdílíme, jak můžete zpracování kontrolovat, o opatřeních, kterými vaše údaje chráníme a též o právech, 
které v souvislosti se zpracováním máte. 
 

7. Zvláštní ustanovení 

 
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i podmínky hry, 
zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu pravidel a podmínek hry pořadatel vhodným 
způsobem zveřejní. Pořadatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji poskytnutými 
Účastníky Soutěže v souvislosti s neuplatněním, resp. nevyužitím výhry. Výherce nemá právní nárok na výměnu 
výhry / ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní nebo jiné kompenzace (výměnou ceny za peníze se rozumí 
i výměna ceny za cenný papír, nemovitost, vklad na vkladní knížce nebo pojištění apod.). Účastník hry bere na 
vědomí, že výhry není možné vymáhat soudní cestou.  
V případě jakéhokoli sporu týkajícího se Soutěže bude rozhodnutí Pořadatele konečné a závazné. Zapojením se do 
Soutěže vyjadřují Účastníci Soutěže svůj souhlas řídit se těmito Pravidly. 
 
Tato pravidla nabývají platnosti dne 15. 6. 2018 
 
 

http://www.martinus.cz
http://www.martinus.cz/poukazka
https://www.martinus.cz/pomoc/ochrana-soukromi

