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Pravidla soutěže Knižní dilema 

1. Pořadatel Soutěže 
 
Pořadatelem soutěže "Knižní dilema" (dále jen "Soutěž") je Martinus.sk, s.r.o., se 
sídlem M. R. Štefánika 58, 036 01, Martin, Slovensko, IČ: 36 440 531 (dále jen 
"Společnost"). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen "Pravidla"). 

2. Trvání a místo Soutěže 
 
Soutěž se uskuteční ve dnech od 06. 03. 2017 do 31. 03. 2017 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 o hlavní výhru je vytvoření účtu na stránkách 
www.martinus.cz a tedy postkytnutí e-mailu, na který bude výherce kontaktován. 

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

5. Mechanismus a výhry 

 
Zadáním e-mailové adresy nebo přihlášením pomocí účtu na síti Facebook se 
soutěžící zařazuje do slosování o výhry. Po skončení Soutěže proběhne losování z 
Účastníků. Vylosovaný bude hlavní výherce či výherkyně, který/která vyhraje hlavní 
výhru. 

Účastník si po přihlášení svou e-mailovou adresou nebo Facebook účtem může 
hlasováním vybírat jednu ze dvou alternativ, které představují odpovědi na 
jednotlivá dilemata. Otázky budou zveřejňovány od 6. března 2017 do 31. března 
2017, přičemž hlasování o každé z nich trvá do půlnoci dne zveřejnění, s výjimkou 
otázek zveřejněných v pátky – hlasování o nich končí půlnocí z nedělí na pondělky. 
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Na hlasování může Účastník použít žetony s různými hodnotami hlasů pro danou 
alternativu a hodnotami knih, o které se zvýší jeho potenciální výhra. Všichni 
Účastníci mají k dispozici stejné žetony a každý žeton je v průběhu soutěže pro 
každého Účastníka použitelný pouze jednou. 

Hodnota hlasů na žetonu znamená počet hlasů, které se přičítají k zvolené 
alternativě odpovědi na otázku (dilema), na kterou Účastník žeton použije. 

Pokud Účastník použije libovolný žeton a bude hlasovat pro alternativu, která do 
skončení hlasování o dané otázce (dilematu) získá méně hlasů, jeho potenciální 
výhra se navýší o jednu knihu. Pokud Účastník použije libovolný žeton a bude 
hlasovat pro alternativu, která do skončení hlasování o dané otázce (dilematu) získá 
více hlasů, jeho potenciální výhra se navýší o počet knih odpovídajících hodnotě 
uvedené na žetonu. 

Každá kniha, získaná symbolicky v průběhu soutěže, představuje v případě výhry 
poukázku na nákup knih v knihkupectví Martinus.cz v hodnotě 250 Kč. Například 
pokud Účastník prostřednictvím hlasování pomocí žetonů získal potenciální výhru 
symbolizovanou 50 knihami, v případě vylosování a zisku hlavní výhry v Soutěži 
bude mít výhra podobu poukázky na nákup v knihkupectví Martinus.cz v hodnotě 
12 500 Kč. 

Každý Účastník má právo zapojit se do Soutěže prostřednictvím jedné e-mailové 
adresy. V případě podezření, že se jedna fyzická osoba zapojuje do Soutěže 
prostřednictvím několika e-mailových adres, si Pořadatel vyhrazuje právo tyto hlasy 
a adresy Účastníka ze Soutěže odstranit. 

V případě, že Účastník v období od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2017 zakoupí alespoň jednu 
knihu v internetovém knihkupectví www.martinus.cz a stane se hlavním výhercem 
soutěže, hodnota jeho výhry se zdvojnásobí. Například Účastník, který po dobu 
trvání Soutěže získal prostřednictvím žetonů 15 knih, vytvořil objednávku v 
knihkupectví Martinus.cz a byl vylosován jako hlavní výherce, získá dárkové 
poukázky na nákup knih v knihkupectví Martinus.cz v hodnotě 7 500 Kč. 

Po vylosování hlavního výherce či výherkyně bude podle e-mailové adresy ověřeno, 
zda si v průběhu března koupil/a alespoň jednu knihu a tak bude určena finální výše 
výhry. 

V případě, že se vylosovaný hlavní výherce Soutěže nezapojil do žádného hlasování, 
bude mu věnována výhra v podobě dárkové poukázky na nákup knih v knihkupectví 
Martinus.cz v hodnotě 250 Kč. V takovém případě platí, že pokud se Účastník 
prokáže nákupem v knihkupectví Martinus.cz, jeho výhra se zdvojnásobí na 
dárkovou poukázku v hodnotě 500 Kč. 

Výherci budou vylosováni nejpozději 8. 4. 2017. Výherce bude kontaktován 
prostřednictvím e-mailové adresy, kterou zadal na www.martinus.cz/kniznidilema. V 
případě, že výherce neodpoví na oznámení o výhře v průběhu dvou měsíců od 
oznámení, ztrácí svůj nárok na výhru. Dárkové poukázky, které jsou předmětem 
výhry, je možné uplatnit v souladu s pravidly zveřejněnými na 
http://www.martinus.cz/poukazky. 
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Hlavní výherce musí mít doručovací adresu na území České republiky. Na tuto 
adresu bude doručena výhra. 

Kromě hlavní Soutěže o hlavní výhru mohou během Doby trvání Soutěže probíhat i 
další soutěže zveřejněné na www.martinus.cz/kniznidilema. 

6. Osobní údaje 

 
Účastník soutěže zapojením do Soutěže dobrovolně poskytuje společnosti 
Martinus.sk, s.r.o., se sídlem M.R. Štefánika 58, 036 01, Martin, Slovensko IČ: 36 440 
531 (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 1. 3. 2017 


