Knižní odysea 2019
PRAVIDLA A STATUT SOUTĚŽE

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže „Knižní odysea 2019“ (dále jen „Soutěž“) a poskytovatelem výhry je Martinus, s.r.o., se
sídlem Gorkého 4, 036 01 Martin, Slovensko, IČO: 45 503 249 (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato pravidla
Soutěže (dále jen „Pravidla“).

2. Trvání a místo Soutěže
Soutěž se uskuteční ve dnech od 1.3.2019 do 31.3.2019 (dále jako „Doba konání soutěže“) na území České republiky
(dále jen „Místo konání soutěže“).

3. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže může být výhradně fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky
(dále jen „Účastník“). Právnické osoby se nemohou Soutěže zúčastnit. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v
zaměstnaneckém či obdobném poměru k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na zajištění průběhu soutěže,
jakož i osoby k těmto osobám ve vztahu osoby blízké. Podmínkou účasti v Soutěži je souhlas se zněním těchto
Pravidel a zapojení se do Soutěže způsobem dle čl. 4 těchto Pravidel.

4. Podmínky účasti v Soutěži
Účastník Soutěže registrací/zapojením do Soutěže uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži podle těchto Pravidel,
souhlasí se zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel. Pořadatel Soutěže
není zodpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení Soutěže. Podmínkou
zapojení se do Soutěže je uvedení e-mailového kontaktu Účastníka, na který bude Účastník v případě výhry
kontaktovaný. Za správnost a pravdivost údajů uvedených při zapojení do Soutěže zodpovídá Účastník.

5. Soutěžní mechanika a výhry
Účastník se zapojí do Soutěže o výhry zadáním e-mailové adresy nebo přihlášením pomocí svého facebookového
účtu. Účastník po přihlášení může řešit jednotlivé úkoly zveřejňované každý den po Dobu konání soutěže na
webové stránce www.knizniodysea.cz, resp. www.martinus.cz/knizniodysea. Soutěžní stránka má podobu
stylizované časové osy – vesmíru s planetkami – po které je možné pohybovat se oběma směry, v každý den
konání Soutěže je možné řešit úkol daného dne a všech dní předchozích.
V době od 1.3.2019 do 31.3.2019 se každý den na soutěžní stránce odemkne nový úkol, který mohou Účastníci řešit
až do konce trvání Soutěže. Úkolem je vždy rozluštit správnou odpověď na hádanku, která může být zadaná
formou textu, obrázku, videa či jiným vhodným způsobem podle rozhodnutí Pořadatele. Správné řešení hádanky je
zapotřebí zadat do pole pro odpověď, které je umístěné pod hádankou. Účastník má neomezené množství pokusů
na uhádnutí správné odpovědi. Do hry je možné se zapojit kdykoliv po Dobu konání soutěže, úlohy je možné plnit i
zpětně.
Za každý splněný úkol – tedy za uhádnutí hádanky pro daný den – se do potenciální výhry Účastníka, pokud by
vyhrál hlavní cenu, započítávají právě tři knihy. Knihy se automaticky ukládají do seznamu spárovaného s emailovou adresou nebo facebookovým účtem Účastníka, které uvedl při přihlášení do Soutěže. Každá kniha
reprezentuje dárkovou poukázku na nákup knih v knihkupectví Martinus.cz v hodnotě 250 Kč.
Hlavní výherce, který získá hlavní cenu, bude vybrán náhodným losováním ze všech Účastníků soutěže.
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Každý Účastník má právo zapojit se do Soutěže prostřednictvím jedné e-mailové adresy. V případě podezření, že
se jedna fyzická osoba zapojuje do Soutěže prostřednictvím více e-mailových adres, vyhrazuje si Pořadatel právo
tyto adresy účastníka ze Soutěže odstranit.
V případě, že Účastník v Době konání soutěže (1.3.2019 – 31.3.2019) vytvoří alespoň jednu objednávku
v internetovém knihkupectví na www.martinus.cz a stane se hlavním výhercem Soutěže, hodnota jeho výhry se
zdvojnásobí. Například Účastník, který správně vyřešil během Soutěže 10 soutěžních hádanek a získal tak na svém
účtu 30 knih, vytvořil objednávku v internetovém knihkupectví Martinus.cz během trvání soutěže a byl vylosovaný
jako hlavní výherce, získá dárkové poukázky na nákup knih v knihkupectví Martinus.cz v hodnotě 15 000 Kč.
Zdvojnásobení výhry se na stránce Soutěže nezobrazí, počet knih, které výherce hlavní výhry získá, se případně
zdvojnásobí až po losování.
Hlavní výherce musí svůj nákup prokázat číslem objednávky.
Výherci budou vylosovaní nejpozději do 15.4.2019. Výherce bude kontaktovaný prostřednictvím e-mailové adresy,
kterou použil při přihlášení na www.knizniodysea.cz, případně www.martinus.cz/knizniodysea. Dárkové poukázky,
které jsou předmětem výhry, je možné uplatnit v souladu s pravidly zveřejněnými ve Všeobecných obchodních
podmínkách (https://www.martinus.cz/pomoc/obchodni-podminky).
Kromě hlavní Soutěže o hlavní výhru během Doby konání soutěže mohou probíhat i další soutěže zveřejněné na
www.knizniodysea.cz, případně www.martinus.cz/knizniodysea. Jejich pravidla budou zveřejněna na příslušné
stránce Soutěže. Tyto bonusové soutěže mohou být dostupné pro Účastníky, kteří splní stanovené podmínky
(například vyřeší k určitému datu určitý počet hádanek v hlavní Soutěži). Výhra Účastníka v bonusových soutěžích
nevylučuje jeho výhru v hlavní Soutěži. Výherci bonusových soutěží budou vybráni losování a zveřejněni na
www.knizniodysea.cz, resp. www.martinus.cz/knizniodysea. V případě, že si zapojení do bonusové soutěže vyžádá
dodatečný údaj od Účastníka (například telefonní číslo), způsob jeho použití bude jasně uvedený a jeho vložení
dobrovolné, tedy nebude podmínkou pro pokračování v Soutěži a získání hlavní výhry.
Hlavní výherce musí mít doručovací adresu na území České republiky. Na tuto adresu mu bude doručena výhra.
V případě dohody mezi výhercem a Pořadatelem může být výhra doručena formou elektronického kódu, který má
funkčnost a podmínky využití stejný jako dárková poukázka.
Pořadatel během Doby trvání soutěže zasílá Účastníkům na e-mailovou adresu uvedenou při přihlášení do Soutěže
informace týkající se Soutěže (především, ale ne výhradně, informace o bonusových soutěžích).
Podmínkou získání jakékoliv výhry Účastníkem je dodržení těchto pravidel. Výhry nejsou právně̌ vymahatelné.
Výhru též nelze převést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu.

6. Osobní údaje
Účastník Soutěže zapojením se do Soutěže a splněním podmínek účasti v Soutěži uděluje Společnosti v souladu se
zákonem č.122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v
rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo na účely průběhu,
vyhodnocení, vyhlášení, zveřejnění a archivace výsledků Soutěže a za účelem odevzdání výher výhercům. Účastníci
Soutěže berou na vědomí, že v případě získání výhry budou kontaktovaní Pořadatelem na poskytnutou e-mailovou
adresu. Během konání Soutěže může Účastník kdykoliv vznést námitku vůči dalšímu zpracování svých osobních
údajů prostřednictvím písemného oznámení doručeného Pořadateli, na základě kterého Pořadatel vyřadí jeho emailovou adresu a přestane ji i jiné Účastníkem zadané osobní údaje zpracovávat na výše uvedené účely související
se Soutěží, čímž současně zaniká účast Účastníka v Soutěži a navazující práva Účastníka vyplývající z těchto
Pravidel Soutěže.

7. Závěrečná ustanovení
Tato Pravidla se s výjimkou ochrany osobních údajů (viz čl. 6 Pravidel) řídí právním řádem Slovenské republiky.
Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád Slovenské republiky, oprávněné zájmy Pořadatele a nejednat v
souvislosti s touto Soutěží v rozporu s dobrými mravy.
Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této
Soutěže, a to včetně̌ změny Pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže,
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vyloučení jakéhokoli Účastníka ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci či propadnutí výher, a to zejména
z důvodu nedodržení těchto Pravidel nebo při pouhém podezření na jejich nedodržení, nezákonné jednání nebo
jakékoliv jiné závadné chování ze strany Účastníků ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže, kterým je
např. snaha zapojit se do Soutěže vícekrát, případně s cizími či nepravdivými údaji. Rozhodnutí podle tohoto
článku je Pořadatel oprávněno činit kdykoliv v době trvání Soutěže i po jejím skončení.
Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou Účastníkům v souvislosti s konáním Soutěže.
Pořadatele je možné kontaktovat na adrese: naslovicko@martinus.cz
Tato pravidla nabývají platnosti dne 1. 3. 2019
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