Kniha roka 2016
pravidlá a štatút súťaže

1. Usporiadateľ Súťaže
Usporiadateľom súťaže "Kniha roka 2016" (ďalej len „Súťaž“) a poskytovateľom výhry je Martinus, s.r.o., so sídlom
Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45 503 249 (ďalej len „Usporiadateľ“). Usporiadateľ vydáva tieto pravidlá Súťaže
(ďalej len "Pravidlá").

2. Trvanie a miesto súťaže
Súťaž sa uskutoční v dňoch od 27. 04. 2017 00:00 do 17. 05. 2017 00:00 (ďalej ako „Doba konania súťaže“) na
území Slovenskej republiky (ďalej len „Miesto konania súťaže“).

3. Účastníci Súťaže
Účastníkom Súťaže môže byť výhradne fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou na území
Slovenskej republiky, ktorá splní podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel. Súťaže sa nemôžu zúčastniť
osoby, ktoré sú v pracovnom pomere s Usporiadateľom alebo inom priamom zmluvnom vzťahu a ich blízke osoby
v zmysle ust. § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky
zákonník"). Súťaže sa rovnako nemôžu zúčastniť právnické osoby.

4. Podmienky účasti v Súťaži
Účastník Súťaže registráciou/zapojením do Súťaže 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 zapojenia sa do Súťaže je uvedenie mena, priezviska, korešpondečnej adresy a e-mailového kontaktu
Účastníka, na ktorý bude výherca kontaktovaný, a platného telefónneho čísla, ktoré Účastník overí pomocou
overovacieho kódu. Za správnosť a pravdivosť údajov uvedených pri zapojení do Súťaže zodpovedá Účastník.

5. Mechanizmus a výhry
Účastník sa zapojí do Súťaže zadaním e-mailovej adresy na www.martinus.sk/kniharoka, resp. www.kniharoka.sk a
hlasovaním za knižné tituly, autorov a vydavateľstvá uverejnené v súťažnej ankete. Účastník musí overiť svoj hlas
pomocou platného telefónneho čísla, na ktoré mu Usporiadateľ zašle SMS s overovacím kódom. Usporiadateľ sa
zaväzuje, že poskytnuté telefónne číslo nevyužije na iné účely ako overenie hlasu v súťažnej ankete. Každý
Účastník musí zadať unikátne telefónne číslo.
Každý Účastník môže v Súťaži hlasovať iba raz.V prípade podozrenia zo strany Usporiadateľa, že jeden Účastník sa
zapája do Súťaže viackrát, pomocou rôznych e-mailových adries alebo akýmkoľvek ďalším spôsobom, si
Usporiadateľ vyhradzuje právo podozrivé hlasy zo súťaže vylúčiť a Účastníka vyradiť zo žrebovania o ceny.

Účastník hlasuje v kategóriách:


Kniha roka 2016



Slovenský autor/autorka roka 2016



Zahraničný autor/autorka roka 2016



Vydavateľstvo roka 2016

Po skončení Doby konania súťaže sa uskutoční žrebovanie Žrebovať sa bude náhodným výberom spomedzi
všetkých Účastníkov prostredníctvom počítačového systému v sídle Usporiadateľa. Usporiadateľ vyžrebuje
spomedzi Účastníkov výhercov darčekových poukážok na nákup kníh, pričom 1. výherca (prvý vyžrebovaný) získa
poukážku v hodnote 150€ a ďalších 10 výhercov získa poukážku v hodnote 15€. Darčekové poukážky je možné
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uplatniť na www.martinus.sk v súlade s podmienkami využívania poukážok uverejnených na
www.martinus.sk/poukazka.
Usporiadateľ zverejní výsledky Súťaže a výhercov darčekových poukážok v rozsahu meno a priezvisko na webovej
stránke www.martinus.sk/kniharoka, resp. www.kniharoka.sk. Výsledky Súťaže aj mená výhercov budú oznámené
najneskôr do 7 dní od žrebovania a budú zverejnené najmenej po dobu 15 dní. V tomto termíne Usporiadateľ
rovnako upovedomí výhercov zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú výhercom, ako aj o mieste, čase a
spôsobe odovzdania výhry.
Výhry budú odovzdané najneskôr do 30. 6. 2017, darčekové poukážky budú výhercom zasielané elektronicky na
udanú e-mailovú adresu.
Ak hodnota výhry presiahne 350€ vrátane vykalkulovanej dane z príjmov, je výherca povinný zdaniť výhru v
zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. v platnom znení ako ostatný príjem v daňovom priznaní do 31. marca
nasledujúceho roku po obdržaní výhry.

6. Osobné údaje
Účastník Súťaže zapojením sa do Súťaže a splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Spoločnosti v súlade so
zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov svoj dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov v
rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo na účely priebehu,
vyhodnotenia, vyhlásenia, zverejnenia a archivácie výsledkov Súťaže a za účelom odovzdanie výhier výhercom.
Účastníci súťaže berú na vedomie, že v prípade získania Výhry budú kontaktovaní Spoločnosťou na poskytnutú emailovú adresu a ich meno a priezvisko môžu byť zverejnené na www.martinus.sk/kniharoka, resp.
www.kniharoka.sk.

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 druhy
výhier, ktoré budú 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 alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej nepeňažnej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na
vedomie, že výhru z tejto Súťaže nie je možné v zmysle ust. §845 Občianskeho zákonníka súdne vymáhať. 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 27. 4. 2017
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