
Veľká knižná detektívka
PRAVIDLÁ A ŠTATÚT SÚŤAŽE

1. Usporiadateľ súťaže
Usporiadateľom súťaže „Veľká knižná detektívka“ (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 1.3.2021 do 31.3.2021 (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

Účastník Súťaže registráciou/zapojením do Súťaže udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži
podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry
spôsobom podľa Pravidiel. Usporiadateľ Súťaže nie je zodpovedný za technické či
programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia Súťaže. Podmienkou
zapojenia sa do Súťaže je uvedenie e-mailového kontaktu Účastníka, na ktorý bude Účastník
v prípade výhry kontaktovaný. Za správnosť a pravdivosť údajov uvedených pri zapojení do
Súťaže zodpovedá Účastník.

5. Mechanizmus a výhry
Zadaním e-mailovej adresy alebo prihlásením pomocou konta na sieti Facebook sa súťažiaci
zaraďuje do žrebovania o výhry. Po skončení Súťaže prebehne žrebovanie spomedzi
Účastníkov. Vyžrebovaní budú traja výhercovia.

Účastník po prihlásení sa svojou platnou e-mailovou adresou alebo Facebook kontom môže
na základe indícií ukrytých v rozhovoroch hľadať názvy kníh na webovej stránke
www.kniznadetektivka.sk. Knihy, ktoré našiel a správne zadal do herného rozhrania, sa
automaticky ukladajú do zoznamu spárovaného s e-mailovou adresou súťažiaceho, ktorú
uviedol ako svoju kontaktnú adresu pri prihlásení do Súťaže.



V období od 1.3.2021 až 26.3.2021 sa každý pracovný deň na webovej stránke objaví nový
vyšetrovací spis. Za každú uhádnutú knihu sa Účastníkova potenciálna výhra, v prípade, že
by bol vyžrebovaný, rovná počtu uhádnutých kníh, spolu s bonusovými knihami za
uhádnutého zlodeja, v podobe poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Martinus v hodnote
10 eur.

Každý Účastník má právo zapojiť sa do Súťaže prostredníctvom jednej e-mailovej adresy. V
prípade podozrenia, že sa jedna fyzická osoba zapája do Súťaže prostredníctvom viacerých
e-mailových adries, vyhradzuje si Usporiadateľ právo tieto adresy účastníka zo Súťaže
odstrániť.

V prípade, že Účastník v období od 1.3.2021 až 31.3.2021 urobí aspoň jeden nákup v
internetovom kníhkupectve na www.martinus.sk alebo v kamenných kníhkupectvách
Martinus a stane sa hlavným výhercom Súťaže, hodnota jeho výhry sa zdvojnásobí.
Napríklad Účastník, ktorý vypátral počas Súťaže 15 kníh, vytvoril objednávku v internetovom
kníhkupectve Martinus a bol vyžrebovaný ako výherca, získa darčekové poukážky na nákup
kníh v kníhkupectve Martinus v hodnote 300 eur.

Hlavní výhercovia musia svoj nákup preukázať číslom objednávky (pri nákupe na
www.martinus.sk) alebo, v prípade nákupu v kamennom kníhkupectve, pokladničným
dokladom.

V prípade, že vyžrebovaní výhercovia Súťaže nevypátrali ani jednu knihu, bude mu
venovaná výhra v podobe darčekovej poukážky na nákup kníh v kníhkupectve Martinus v
hodnote 10 eur. V takomto prípade platí, že ak sa Účastník preukáže nákupom v
kníhkupectve Martinus, jeho výhra sa zdvojnásobí na darčekovú poukážku v hodnote 20 eur.

Hlavní výhercovia, ktorí získajú hlavnú cenu, budú vybraní náhodným losovaním zo všetkých
e-mailových adries Účastníkov Súťaže. Usporiadateľ si pred odovzdaním výhry vyhradzuje
pravo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá výhru vyhráva. V
sporných prípadoch si Usporiadateľ vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou o
odovzdaní výhry.

Výhercovia budú vyžrebovaní a kontaktovaní najneskôr do 7.4.2021. Výhercovia budú
kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zadali na www.kniznadetektivka.sk.
Darčekové poukážky, ktoré sú predmetom výhry, je možné uplatniť v súlade s pravidlami
zverejnenými vo Všeobecných obchodných podmienkach
(https://www.martinus.sk/pomoc/obchodne-podmienky).

Hlavní výhercovia musia mať doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Na túto
adresu (resp. na osobný odber do jedného z kamenných kníhkupectiev Martinus, podľa
dohody s výhercom) mu bude doručená výhra. V prípade dohody medzi výhercom a
Usporiadateľom môže byť výhra doručená formou elektronického kódu, ktorý má funkčnosť a
podmienky využitia ako darčeková poukážka.

Usporiadateľ počas Doby trvania súťaže zasiela Účastníkom na e-mailovú adresu uvedenú
pri prihlásení do Súťaže informácie týkajúce sa Súťaže.

Výhry, ktoré obdržia výhercovia predstavujú výhry pred zdanením.Ak hodnota výhry
presiahne 350 eur, je táto výhra považovaná za ostatný príjem a je predmetom dane z
príjmov v zmysle §8 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení. Výhra
v hodnote neprevyšujúcej 350 eur je v súlade s §9 ods. 2 písm. m) bod 2. zákona o dani z
príjmov oslobodená od dane.



6. Osobné údaje
Účastník Súťaže svojím zapojením sa do Súťaže 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.

7. 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 1.3.2021.

Pravidlá boli aktualizované dňa 4.3.2021.


