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Pravidlá súťaže Deň neprečítaných
kníh 2016
1. Usporiadateľ Súťaže:
Usporiadateľom súťaže "Deň neprečítaných kníh 2016" (ďalej len „Súťaž“) je
Martinus.sk, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 58, 036 01, Martin, IČ: 36 440 531 (ďalej
len „Spoločnosť“.). Usporiadateľ vydáva tieto Pravidlá Súťaže (ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie a miesto Súťaže
Súťaž sa uskutoční dňa 31. augusta 2016 od 00:00 do 23:59 (ďalej ako „Doba
konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

3. Podmienky účasti v Súťaži
Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov
s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky. Právnické osoby sa súťaže
nemôžu zúčastniť. 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
technické či programové chyby a omyly vzniknuté počas registrácie a riadenia
Súťaže.
Podmienkou na zapojenie účastníka do súťaže je zverejnenie súťažnej fotografie s
témou Dňa neprečítaných kníh počas Doby trvania súťaže. Účastník môže fotografiu
zverejniť tromi spôsobmi:
1. Na sociálnej sieti Facebook môže Účastník zverejniť fotografiu označenú
hashtagom #dnk2016. Súťažná fotografia musí byť zverejnená verejne (nastavenie
"public").
2. Na sociálnej sieti Instagram môže Účastník zverejniť fotografiu označenú
hashtagom #dnk2016, pričom profil Účastníka na tejto sociálnej sieti musí byť
dostupný verejne.
3. Účastník môže nahrať fotografiu do súťažnej galérie na
www.denneprecitanychknih.sk/sutaz, kde okrem fotografie zadá aj svoju kontaktnú
e-mailovú adresu.
Účastník sa môže zapojiť do súťaže aj pridaním viacerých rozličných fotografií.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže (aj zo súťažnej galérie) fotografie,
ktoré sú v rozpore so zadaním Súťaže alebo by mohli vzbudiť pohoršenie.
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4. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá má viac
ako 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto pravidiel. 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").

5. Mechanizmus a výhry
Spomedzi všetkých Účastníkov súťaže vyžrebuje Usporiadateľ jedného hlavného
výhercu. Hlavný výherca získa darčekovú poukážku na nákup kníh na
www.martinus.sk v hodnote 150€, slovom stopäťdesiat eur.
Spomedzi súťažných fotografií zverejnených na sociálnej sieti Facebook vyberie
Usporiadateľ 3 fotografie, ktorých autori získajú každý darčekovú poukážku na
nákup kníh na www.martinus.sk v hodnote 15€, slovom päťnásť eur. Výhercovia budú
kontaktovaný komentárom k výhernej fotografii.
Spomedzi súťažných fotografií zverejnených na sociálnej sieti Instagram vyberie
Usporiadateľ 3 fotografie, ktorých autori získajú každý darčekovú poukážku na
nákup kníh na www.martinus.sk v hodnote 15€, slovom päťnásť eur. Výhercovia budú
kontaktovaní pomocou súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram.
Spomedzi súťažných fotografií zverejnených v súťažnej galérii na
www.denneprecitanychknih.sk/sutaz vyberie Usporiadateľ 3 fotografie, ktorých
autori získajú každý darčekovú poukážku na nákup kníh na www.martinus.sk v
hodnote 15€, slovom päťnásť eur. Výhercovia budú kontaktovaní e-mailom.

6. Osobné údaje
Účastník súťaže zapojením sa do Súťaže dobrovoľne poskytuje spoločnosti
Martinus.sk, s.r.o., so sídlom M.R. Štefánika 58, 036 01, Martin, IČ: 36 440 531 (ďalej
len „Spoločnosť“) vyššie uvedené osobné údaje (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 akýchkoľvek 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.

7. 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, počet výhercov, 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
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neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. V prípade, že výherca nereaguje na výzvu na
prebratie výhry dlhšie ako 30 kalendárnych dní od známenia výhry, stráca nárok na
výhru. 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 výhry nie je možné vymáhať
súdnou cestou podľa § 845 Občianskeho zákonníka. 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 31. 8. 2016.

