
Pravidlá súťaže Najväčší knižný poklad 
 
Tento dokument upravuje pravidlá súťaže Najväčší knižný poklad, ktorá sa odohráva na internete na stránke 
www.martinus.sk a vo všetkých kamenných kníhkupectvách Martinus.sk od 1. júla do 31. júla 2014. 
  
Usporiadateľ Súťaže:  
Usporiadateľom súťaže "Najväčší knižný poklad" (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 1. júla do 31. júla 2014 (ďalej ako „Doba konania súťaže“ na území Slovenskej 
republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“) prostredníctvom webovej stránky www.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 je objednanie aspoň 1 knihy vydanej vo Vydavateľstve 
SLOVART, v tlačenom alebo elektronickom formáte, z aktuálnej ponuky v kníhkupectve Martinus.sk počas 
trvania Súťaže v internetovom obchode alebo v kamenných kníhkupectvách Martinus.sk,  
a zároveň bez ohľadu na termín doručenia tejto knihy. 
 
Mechanizmus Súťaže: 
 
Účastník si môže knihu z Vydavateľstva SLOVART objednať cez stránku www.martinus.sk alebo v jednom  
z kamenných kníhkupectiev Martinus.sk počas Doby trvania tejto súťaže. Každý účastník si môže objednať 
ľubovoľný počet kníh z Vydavateľstva SLOVART, pričom tým zvyšuje svoju šancu na výhru. Knihy si účastník 
môže zakúpiť aj v kamenných kníhkupectvách, aj cez www.martinus.sk a vždy získa za nákup zodpovedajúcu 
formu žrebu. 
 
Za každú jednu objednanú knihu z Vydavateľstva SLOVART dostane zákazník jeden žreb. V kamenných 
kníhkupectvách ho dostane v papierovej podobe pri kúpe knihy a po vypísaní ho vhodí do označeného osudia  
v kníhkupectve. Počet žrebov získaných nákupom cez internet na www.martinus.sk si zákazník môže overiť na 
stránke po prihlásení www.martinus.sk/poklad v rozhraní na to určenom. 
  
Účastníci Súťaže:  
Účastníkom Súťaže na účely týchto pravidiel je každá fyzická osoba, ktorá je registrovaná na  stránke 
www.martinus.sk a objedná si knihy spĺňajúce uvedené podmienky, alebo nakúpi tovar v kamenných 
kníhkupectvách Martinus.sk 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").  
 
Výhra: 
Výhra obsahuje 365 kusov kníh v tlačenom formáte vydaných Vydavateľstvom SLOVART a tento výber 
pripravilo toto vydavateľstvo. Súčasťou výhry je aj drevená truhlica použitá vo vizuáloch Súťaže. 
 

Oznámenie výhry a žrebovanie víťaza:  
Na webe www.martinus.sk/poklad bude po vyžrebovaní v týždni od 4. augusta do 10. augusta 2014  zverejnený 
výherca výhry. Usporiadateľ bude žrebovať výhercu z celej sumy žrebov a to zo všetkých žrebov z nákupov  
v kamenných kníhkupectvách, ako aj z databázy žrebov získaných z nákupov na www.martinus.sk. Usporiadateľ 
bude výhercu kontaktovať aj e-mailom alebo telefonicky. 
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Doručenie výhry: 
Výhra bude doručená na adresu výhercu, pričom náklady a organizovanie prepravy v rámci Slovenskej republiky 
zabezpečí Usporiadateľ. Termín doručenia výhry bude závisieť od dohody Usporiadateľa s výhercom. 
 
 
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“) alebo spojené s  vypísaním žrebu  
v kamenných kníhkupectvách 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 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 01. 07. 2014  
  
Usporiadateľ súťaže 

 

 


