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Pravidlá súťaže 25 rokov Martinusu
Tento dokument upravuje pravidlá súťaže 25 rokov Martinusu, ktorá sa odohráva na internete na stránke
www.25.martinus.sk a vo všetkých kamenných kníhkupectvách Martinus.sk od 6. augusta do 30. septembra
2015.

Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom súťaže "25 rokov Martinusu" (ďalej len „Súťaž“) je Martinus.sk, s.r.o., M. R. Štefánika 58, 036
01 Martin, IČO 36 44 05 31 (ďalej len „Spoločnosť“). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže
(ďalej len "Pravidlá").

Trvanie a miesto súťaže:
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 6. augusta do 30. septembra 2015 (ďalej ako „Doba konania súťaže“ na území
Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“) prostredníctvom webovej stránky www.25.martinus.sk
a vo všetkých kamenných kníhkupectvách Martinus.sk na území Slovenskej republiky.

Podmienky účasti v Súťaži:
Každý účastník Súťaže súčasne udeľuje svoj súhlas s účasťou v Súťaži podľa týchto Pravidiel, súhlasí so znením
Pravidiel bez výhrad a s prípadným prijatím výhry spôsobom podľa Pravidiel. Organizátor Súťaže nie je
zodpovedný za tlačové, technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a priebehu Súťaže.
Podmienkou na zapojenie účastníka do žrebovania o hlavnú cenu je prihlásenie aspoň 1 kódu zo súťažného
žrebu získaného buď v tlačenom, alebo elektronickom formáte, v Dobe konania súťaže na stránke
www.25.martinus.sk.

Mechanizmus Súťaže:
1. Spôsob získania žrebov
Účastník má možnosť získať v Súťaži žreb výlučne nasledujúcimi 4 spôsobmi:
 nákupom cez internet - za každú vytvorenú objednávku knižného tovaru cez www.martinus.sk do
31.8. 2015 súťaže získa zákazník práve 1 fyzický žreb. Žreb bude pribalený k objednávke a
doručený na adresu, ktorú si zákazník zvolil pre doručenie tejto objednávky.


nákupom v kamenných kníhkupectvách Martinus.sk – za každý nákup knižného tovaru v
ktoromkoľvek z kamenných kníhkupectiev Martinus.sk do 31.8. 2015 súťaže získa zákazník práve 1
fyzický žreb pri pokladni.



za vernosť - za každý 1 rok, kedy zákazník uskutočnil svoj nákup knižného tovaru cez
www.martinus.sk získa zákazník práve 1 elektronický žreb. Žreb alebo žreby budú zákazníkovi
zaslané na e-mailovú adresu, ktorú zákazník vyplnil pri online registrácii na www.martinus.sk.
Maximálne môže zákazník týmto spôsobom získať 14 žrebov.



za vernostnú Martinus Klub kartu – zákazník, ktorý si aktivoval vernostnú kartu najneskôr do
5.8.2015, získa práve 3 elektronické žreby. Žreby budú zaslané na e-mailovú adresu, ktorú
zákazník vyplnil pri online registrácii na www.martinus.sk.



za zdielanie vlastného príbehu, ktorý účastník zažil s Martinusom a zaslal ho vo forme textu alebo
fotografie do 31.8. 2015 na emailová adresu 25@martinus.sk môže získať zákazník práve 1
elektronický žreb. Žreb mu bude zaslaný na e-mailovú adresu.
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Počet žrebov, ktoré môže účastník súťaže získať a prihlásiť do súťaže, nie je obmedzený. Každý účastník môže
urobiť neobmedzený počet objednávok alebo nákupov v kamenných kníhkupectvách, a tým pádom získať
neobmedzený počet súťažných žrebov, čím si zvyšuje svoju šancu na výhru.
Usporiadateľ Súťaže si vyhradzuje právo vyňať z technických či logistických dôvodov niektoré tituly spomedzi
tých, ktoré propagačné formáty (predovšetkým na webovej stránke www.martinus.sk a ďalších
stránkach tejto webovej domény) identifikujú ako zľavnené o 25% oproti Maloobchodnej cene.
Počet žrebov a získaných odmien nákupom cez internet na www.martinus.sk a aj v kamenných kníhkupectvách
Martinus.sk si zákazník môže overiť na stránke www.25.martinus.sk po prihlásení v rozhraní na to určenom.

2. Zaradenie žrebu do súťaže o hlavnú cenu
Podmienkou zaradenia fyzického žrebu - t.j obdržaného za nákup z kníhkupectva alebo za vytvorenie
objednávky cez internet - do súťaže je prihlásenie kódu tohto žrebu cez rozhranie na to určené na stránke
www.25.martinus.sk do 30.9. 2015.
V prípade, že zákazník zadá kód poukážky z fyzického žrebu s okamžitou výhrou (t.j. žreb s okamžitou výhrou
zľavy alebo poštovného Slovenskou poštou v rámci Slovenskej republiky zadarmo) pri objednávke v košíku ešte
predtým, než kód žrebu prihlásil na www.25.martinus.sk, tento žreb bude prihlásený do súťaže o hlavnú cenu
automaticky.
Pri uplatnení výherného žrebu v kníhkupectve bude účastníkovi súťaže žreb označený odstrihnutím jedného
z rohov žrebu. Takto označený žreb nemožno uplatniť v kníhkupectve znova, avšak stále ho možno zapojiť do
súťaže o hlavnú cenu.
Podmienkou na zaradenie elektronického žrebu získaného za zdieľanie vlastného príbehu do súťaže je
prihlásenie kódu tohto žrebu cez rozhranie na to určené na stránke www.25.martinus.sk do 30.9. 2015.
Podmienkou zaradenia elektronického žrebu získaného za vernosť alebo za členstvo v Martinus Klube je
prevzatie takéhoto žrebu do 30.9. 2015 prostredníctvom e-mailu, ktorý bol zákazníkovi doručený a informuje
ho o získaní tohto žrebu alebo žrebov.
Do žrebovania o hlavnú cenu možno prihlásiť všetky žreby, i tie, ktoré neobsahujú okamžitú výhru.

3. Výhra hlavnej ceny a okamžité výhry
3.1 Hlavná cena
Výherca súťaže získa hlavnú cenu - zájazd pre 2 osoby do Harry Potter Studios v Londýne. Ubytovanie, doprava
a vstupný poplatok na atrakciu sú hradené Usporiadateľom (do súhrnnej výšky 500 Eur za osobu, t.j. 1 000 Eur
za obe osoby) a sú súčasťou výhry. Dátum vyčerpania výhry bude dodatočne stanovený dohodou po zohľadnení
časových preferencií výhercu.

3.2 Oznámenie výhry hlavnej ceny a žrebovanie víťaza
Na webe www.25.martinus.sk bude po vyžrebovaní v týždni od 1. októbra do 7. októbra 2015 zverejnený
výherca výhry. Usporiadateľ bude žrebovať výhercu z celej sumy žrebov a to zo všetkých žrebov, ktoré boli
prihlásené prostredníctvom stránky www.25.martinus.sk. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať aj e-mailom
alebo telefonicky.

3.3 Okamžité výhry
Okamžité výhry zo žrebov získaných pri nákupe na www.martinus.sk sú uplatniteľné iba na www.martinus.sk,
kým okamžité výhry zo žrebov získaných pri nákupe v kamenných kníhkupectvách sú uplatniteľné iba
v kamenných kníhkupectvách.
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Okamžité výhry v podobe zliav a poštovného zadarmo získané pri nákupe cez www.martinus.sk je možné
uplatniť si prostredníctvom zadania kódu zo žrebu do poľa Darčeková poukážka/Zľava pri procese vytvárania
objednávky v nákupnom košíku na www.martinus.sk do 30.9.2015.

Účastník súťaže má možnosť získať nasledujúce okamžité výhry:
1. Balíček 25 kníh od vydavateľov – túto odmenu možno získať aj pri nákupe na www.martinus.sk, aj pri nákupe
v kamenných kníhkupectvách
2. Zľava 2,50 € pri nákupe nad 19 € – túto odmenu možno získať aj pri nákupe na www.martinus.sk, aj pri
nákupe v kamenných kníhkupectvách
3. Zľava 5 € pri nákupe nad 19 € – túto odmenu možno získať aj pri nákupe na www.martinus.sk, aj pri nákupe v
kamenných kníhkupectvách
4. Zľava 10 € pri nákupe nad 19 € – túto odmenu možno získať aj pri nákupe na www.martinus.sk, aj pri nákupe
v kamenných kníhkupectvách
5. Zľava 25 € pri nákupe nad 29 € – túto odmenu možno získať aj pri nákupe na www.martinus.sk, aj pri nákupe
v kamenných kníhkupectvách
6. Hrnček biely – túto odmenu možno získať výlučne pri nákupe v kamenných kníhkupectvách podľa aktuálnej
dostupnosti, kedy po zotretí žrebu bude označená ako “Darček”.
7. Hrnček termo – túto odmenu možno získať výlučne pri nákupe v kamenných kníhkupectvách podľa aktuálnej
dostupnosti, kedy po zotretí žrebu bude označená ako “Darček”.
8. Plátená taška – túto odmenu možno získať výlučne pri nákupe v kamenných kníhkupectvách podľa aktuálnej
dostupnosti, kedy po zotretí žrebu bude označená ako “Darček”.
9. Tričko – túto odmenu možno získať výlučne pri nákupe v kamenných kníhkupectvách podľa aktuálnej
dostupnosti, kedy po zotretí žrebu bude označená ako “Darček”.
10. Poštovné zadarmo – túto odmenu možno získať výlučne pri nákupe na www.martinus.sk (vzťahuje sa iba na
doručenie Slovenskou poštou na území Slovenskej republiky)

V prípade, že účastník získa viacero okamžitých výhier zo žrebov získaných cez www.martinus.sk, jeho výhra sa
mu automaticky spojí do jednej nákupnej poukážky priamo v nákupnom košíku pri vytváraní objednávky
(napríklad, ak z 10 žrebov účastník vyhrá 2ks poukážok so zľavou 2,50 €, 1ks poukážky so zľavou 5 € a 1 ks
poukážky na poštovné zadarmo, uplatní si tieto okamžité zľavy ako jednu poukážku, ktorá bude obsahovať
zľavu 10 € + poštovné zadarmo).
Minimálna suma na uplatnenie spojenej poukážky z viacerých výherných žrebov bude vždy o 1 € vyššia ako
celková hodnota poukážky. V praxi to znamená, že ak by účastník získal poukážky napríklad v hodnote 25 €,
2,5 € a 10 €, minimálna hodnota na využitie vygenerovanej poukážky v hodnote 37,5 € bude 38,5 €.
V prípade, že účastník získa viac ako 1 výherný žreb s poukážkou na poštovné zadarmo, bude možné si ich
uplatniť iba separátne, t.j. keď bude mať napríklad 3 takéto žreby, na ich uplatnenie bude musieť urobiť 3
objednávky.
V prípade, že objednávka bude v dôsledku doby dodania titulov od distribútorov vyexpedovaná až po ukončení
Doby konania súťaže, súťažný žreb k nej nebude pribalený.
Ak nastane oneskorenie doručenia objednávky v dôsledku nedodržania termínu dodania tovaru zo strany
Usporiadateľa Súťaže, účastník má možnosť požiadať o zaslanie elektronického žrebu kontaktovaním
Usporiadateľa Súťaže na 25@martinus.sk.
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Účastníci Súťaže:
Účastníkom Súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá je registrovaná na stránke
www.martinus.sk a prihlási aspoň 1 žreb podľa pravidiel tejto súťaže, a tým splní podmienky účasti v Súťaži.
Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ich blízke osoby v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník").

Oznámenie výhry hlavnej ceny a žrebovanie víťaza:
Na webe www.25.martinus.sk bude po vyžrebovaní v týždni od 1. októbra do 7. októbra 2015 zverejnený
výherca výhry. Usporiadateľ bude žrebovať výhercu z celej sumy žrebov a to zo všetkých žrebov, ktoré boli
prihlásené prostredníctvom stránky www.25.martinus.sk. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať aj e-mailom
alebo telefonicky.

Doručenie výhry hlavnej ceny:
Oznámenie o výhre bude doručené emailom a detaily vyčerpania výhry budú upresnené na osobnom stretnutí
Usporiadateľa s výhercom, prípadne telefonicky alebo mailom, v prípade, že výherca nebude mať možnosť sa
zúčastniť osobného stretnutia. Termín stretnutia a prevzatia výhry bude závisieť na dohode výhercu
s Usporiadateľom.

Osobné údaje:
Účastník súťaže zapojením sa do Súťaže dobrovoľne poskytuje Usporiadateľovi osobné údaje spojené
s registráciou na stránke www.martinus.sk (ďalej len „Osobné údaje“) a udeľuje súhlas v zmysle § 7 zákona č.
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) k spracúvaniu
Osobných údajov za účelom vykonávania marketingových činností. Súčasne súhlasí s využitím svojej e-mailovej
adresy za účelom doručovania informácií komerčnej komunikácie od Spoločnosti. Súhlas sa poskytuje na dobu
neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný prostredníctvom písomného oznámenia o odvolaní doručeného
Spoločnosti.

Osobitné ustanovenia:
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania,
ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania,
ako aj druh výhry, ktorá bude 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/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie
(výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke
alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
V prípade, že výhra podlieha zdaneniu podľa platnej legislatívy SR, zodpovednosť za vyplatenie dane preberá
výherca a to v plnej výške. 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.
Tieto pravidlá nadobúdajú platnosť dňa 06. 08. 2015
Usporiadateľ súťaže

