
Hrdinská pětka
PRAVIDLA A STATUT SOUTĚŽE

1. Pořadatel soutěže
Pořadatelem soutěže „Hrdinská pětka“ (dále jen „Soutěž“) a poskytovatelem výhry je
společnost Martinus, s. r. o., se sídlem Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249,
společnost zapsaná do Obchodního registru Okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka
52711/L (dále jen „Pořadatel“). Pořadatel vydává tato pravidla Soutěže (dále jen „Pravidla“).

2. Trvání a místo Soutěže
Soutěž se uskuteční ve dnech od 7. 3. 2022 do 1. 4. 2022 (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, která splní podmínky účasti v Soutěži podle těchto Pravidel. Soutěže
se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním poměru s Pořadatelem nebo jiném
přímém smluvním vztahu a jejich blízké osoby ve smyslu ustanovení § 116 zákona č.
40/1964 Zb. Občanský zákoník ve znění platných předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).
Soutěže se zároveň nemohou zúčastnit právnické osoby.

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 podle Pravidel. Pořadatel Soutěže není zodpovědný za technické či programové
chyby a omyly vzniklé v průběhu registrace a v průběhu Soutěže. Podmínkou zapojení se do
Soutěže je uvedení e-mailového kontaktu Účastníka, na který bude Účastník v případě výhry
kontaktován. Za správnost a pravdivost údajů uvedených při zapojení do Soutěže zodpovídá
Účastník.

5. Mechanismus a výhry
Zadáním e-mailové adresy se soutěžící zařazuje do slosování o výhry. Po skončení Soutěže
proběhne losování z Účastníků. Vylosováno bude pět výherců.

Účastník po přihlášení se svou platnou e-mailovou adresou nebo Facebook účtem může na
základě pomůcek od hrdinů, kteří jsou v jeho týmu, hádat název knihy, jméno autora nebo
knižní předmět či svět na webové stránce www.hrdinskapetka.cz. Správné odpovědi se
automaticky ukládají do seznamu spárovaného s e-mailovou adresou soutěžícího, kterou
uvedl jako svou kontaktní adresu při přihlášení do Soutěže.

V období od 7. 3. 2022 až 1. 4. 2022 se každý pracovní den na webové stránce objeví nová
úloha. Všechny správné odpovědi se rovnají počtu knih, které v případě vylosování může



Účastník vyhrát. Jedna uhodnutá správná odpověď představuje poukázku na nákup knih v
knihkupectví Martinus v hodnotě 250 Kč.

Každý Účastník má právo zapojit se do Soutěže prostřednictvím jedné e-mailové adresy. V
případě podezření, že se jedna fyzická osoba zapojila do Soutěže prostřednictvím vícerem
e-mailových adres, vyhrazuje si Pořadatel právo tyto adresy účastníka ze Soutěže odstranit.

V případě, že Účastník v období od 7. 3. 2022 až 1. 4. 2022 učiní alespoň jeden nákup v
internetovém knihkupectví na www.martinus.cz a stane se hlavním výhercem Soutěže, jeho
potenciální výhra se zdvojnásobí. Například Účastník, který uhodl během Soutěže 15 knih,
vytvořil objednávku v internetovém knihkupectví Martinus a byl vylosován jako výherce,
získá dárkové poukázky na nákup knih v internetovém knihkupectví Martinus v hodnotě
7500 Kč.

Hlavní výherci musí svůj nákup prokázat číslem objednávky na www.martinus.cz.

V případě, že vylosovaný výherce Soutěže neuhodl ani jednu hádanku, bude mu věnovaná
výhra v podobě dárkové poukázky na nákup knih v knihkupectví Martinus v hodnotě 250 Kč.
V takovém případě platí, že pokud se Účastník prokáže nákupem v internetovém
knihkupectví Martinus.cz, k jeho výhře se připočítá další 1 kniha, tzn. výhra bude dohromady
poukázka v hodnotě 500 Kč.

Hlavní výherci, kteří získají hlavní cenu, budou vybráni náhodným losováním ze všech
e-mailových adres Účastníků Soutěže. Pořadatel si před odevzdáním výhry vyhrazuje právo
vyzvat výherce k prokázání skutečnosti, že je osobou, která výhru vyhrává. Ve sporných
případech si Pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout s konečnou platností o odevzdání výhry.

Výherci budou vylosováni a kontaktováni nejpozději do 10. 4. 2022. Výherci budou
kontaktováni prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadali na www.hrdinskapetka.cz.
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).

Hlavní výherci musí mít doručovací adresu na území České republiky. Na tuto adresu jim
bude doručena výhra. V případě dohody mezi výhercem a Pořadatelem může být výhra
doručená formou elektronického kódu, který má funkčnost a podmínky využití jako dárková
poukázka.

Pořadatel v průběhu Doby trvání soutěže zasílá Účastníkům na e-mailovou adresu
uvedenou při přihlášení do Soutěže informace týkající se Soutěže.

Výhra, kterou obdrží výherce, představuje výhru před zdaněním. Výhra v hodnotě
nepřevyšující 10 000 Kč je v souladu s §4 ods. 1 písm. f) bod 3. zákona o daních z příjmů
osvobozena od daně. Pokud hodnota výhry přesáhne 10 000 Kč, je tato výhra považována
za další příjem a je předmětem daně z příjmu.

6. Osobní údaje
Účastník Soutěže svým zapojením se do Soutěže bere na vědomí, že Pořadatel bude
spracovávat jeho osobní údaje v rozsahu e-mailové adresy a dalších Účastníkem
dobrovolně zadaných osobních údajů (jako například telefonní číslo a podobně) pro účely
průběhu, vyhodnocení, vyhlášení, zveřejnění, archivace výsledků Soutěže a odevzdání

http://www.martinus.cz


výher výhercům, a za účelem posílání informací, které souvisí se Soutěží a jejím průběhem.
Účastníci Soutěže berou na vědomí, že v případě získání výhry budou kontaktováni
Pořadatelem na poskytnutou e-mailovou adresu. V průběhu Soutěže může Účastník kdykoli
odmítnout další zpracování svých osobních údajů prostřednictvím písemného oznámení
doručeného Pořadateli, na základě kterého Pořadatel vyřadí jeho e-mailovou adresu a
přestane ji, stejně jako jiné Účastníkem zadané osobní údaje, zpracovávat za výše
uvedenými účely souvisejícími se Soutěží, čímž současně zaniká účast Účastníka v Soutěži
a navazující práva Účastníka vyplývající z těchto Pravidel Soutěže.

Pořadatel zabezpečuje ochranu osobních údajů účastníků a výherců ve smyslu platných
právních předpisů. Právním základem zpracování osobních údajů účastníků a výherců je
souhlas dané osoby, zpracování na plnění smlouvy a zpracování nevyhnutelné pro účely
oprávněných zájmů.

7. Zvláštní ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu Pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, úpravu délky
trvání a podmínek hry, zejména, ale ne výlučně, pravidla losování, datum uskutečnění
losování, počet výherců i druhy výher, které jsou předmětem losování. Změnu Pravidel a
podmínek hry Pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Pořadatel nezodpovídá 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 nebo výplatu její hodnoty formou peněžní či jiné nepeněžní kompenzace. Účastník
bere na vědomí, že výhru z této Soutěže není možné ve smyslu ustanovení §845
Občanského zákoníku vymáhat, a to ani prostřednictvím soudu. 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.

Pořadatel nezodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s nesprávnými údaji
poskytnutými účastníkem, nebo v souvislosti s neuplatněním, nevyzvednutím, nepřijetím,
zřeknutím se, resp. nevyužitím výhry.

Tato Pravidla nabývají platnosti dne 7. 3. 2022.


