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Pravidla soutěže Den nepřečtených knih
2017
1. Pořadatel Soutěže
Pořadatelem soutěže "Den nepřečtených knih" (dále jen "Soutěž") je Martinus, s.r.o., se sídlem
Gorkého 4, 036 01, Martin, Slovensko, IČ: 45 503 249 (dále jen "Společnost").
Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla").

2. Trvání a místo soutěže
Soutěž se uskuteční dne 31. 08. 2017 od 00:00 do 23:59 (dále jako "Doba konání soutěže" na území
České republiky (dále jen "Místo konání soutěže").

3. Podmínky účasti v Soutěži
Účastníkem Soutěže může být výhradně fyzická osoba starší 18 let s doručovací
adresou na území České republiky. Právnické osoby se nemohou Soutěže zúčastnit.
Účastník Soutěže současně uděluje svůj souhlas s účastí v Soutěži dle těchto Pravidel, souhlasí se
zněním Pravidel bez výhrad a s případným přijetím výhry způsobem dle Pravidel. Organizátor Soutěže
není odpovědný za technické či programové chyby a omyly vzniklé během registrace a řízení Soutěže.
Podmínkou pro zapojení do Soutěže je zveřejnění soutěžní fotografie na téma Dne nepřečtených knih v
době trvání Soutěže. Účastník může fotografii zveřejnit třemi způsoby:
1. Na sociální síti Facebook může Účastník zveřejnit fotografii označenou hashtagem #dnk2017.
Soutěžní fotografie musí být zveřejněná veřejně (nastavení “public”).
2. Na sociální síti Instagram může Účastník zveřejnit fotografii označenou hashtagem #dnk2017.
Profil Účastníka na této sociální síti musí být dostupný veřejně.
3. Účastník může nahrát fotografii do soutěžní galerie na www.denneprectenychknih.cz/soutez,
kde kromě fotografie zadá i svou kontaktní e-mailovou adresu.
Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučit ze soutěže (i ze soutěžní galerie) fotografie, které jsou v rozporu se
zadáním soutěže nebo by mohly vzbudit pohoršení.

4. Účastníci Soutěže
Účastníkem Soutěže pro účely těchto pravidel je každá svépravná fyzická osoba, která je starší 18 let, a
která splní podmínky účasti v Soutěži podle těchto pravidel. Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci
organizátora a jejich blízké osoby.

5. Mechanismus a výhry
Mezi všemi Účastníky soutěže vybere Pořadatel jednoho hlavního výherce, autora či autorku fotografie,
která bude Pořadatelem vyhodnocena jako nejoriginálnější a nejlépe zpracovaná. Hlavní výherce získá
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dárkovou poukázku na nákup knih na www.martinus.cz v hodnotě 4 000 Kč, slovy čtyři tisíce korun.
Mezi soutěžními fotografiemi zveřejněnými na sociální síti Facebook vybere Pořadatel 3 fotografie,
jejichž autoři či autorky získají každý dárkovou poukázku na nákup knih na www.martinus.cz v hodnotě
400 Kč, slovy čtyřista korun. Výherci budou kontaktováni komentářem k vítězné fotografii.
Mezi soutěžními fotografiemi zveřejněnými na sociální síti Instagram vybere Pořadatel 3 fotografie,
jejichž autoři či autorky získají každý dárkovou poukázku na nákup knih na www.martinus.cz v hodnotě
400 Kč, slovy čtyřista korun. Výherci budou kontaktováni soukromou zprávou na sociální síti Instagram.
Mezi soutěžními fotografiemi zveřejněnými v soutěžní galerii na www.denneprectenychknih.cz/soutez
vybere Pořadatel 3 fotografie, jejichž autoři či autorky získají každý dárkovou poukázku na nákup knih
na www.martinus.cz v hodnotě 400 Kč, slovy čtyřista korun. Výherci budou kontaktováni e-mailem.

6. Osobní údaje
Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje společnosti Martinus, s.r.o., se sídlem
Gorkého 4, 036 01, Martin, Slovensko IČ: 45 503 249 (dále jen "Společnost") výše uvedené osobní
údaje (dále jen "Osobní údaje") a uděluje souhlas ve smyslu zákona č.. 428/2002 Z.z. o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") ke zpracovávání Osobních údajů za
účelem provádění jakýchkoliv marketingových činností. Současně souhlasí s využitím své e-mailové
adresy za účelem doručování informací komerční komunikace od Společnosti. Souhlas se poskytuje na
dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán písemným oznámení o odvolání doručeného Společnosti.

7. Zvláštní ustanovení
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel Soutěže, na zrušení Soutěže, délku trvání, jakož i
podmínky hry, zejména, ale ne výlučně, počet výherců, jakož i druhy výher. Změnu pravidel a podmínek
hry pořadatel vhodným způsobem zveřejní. Pořadatel neodpovídá 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 / ceny nebo výplatu její hodnoty formou peněžní
nebo jiné kompenzace (výměnou ceny za peníze se rozumí i výměna ceny za cenný papír, nemovitost,
vklad na vkladní knížce nebo pojištění apod.). Účastník hry bere na vědomí, že výhry není možné
vymáhat soudní cestou.
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.
Tato pravidla nabývají platnosti dne 31. 8. 2017

