
Pravidlá súťaže “Vyhraj tulivak a cez Deň neprečítných kníh čítaj” 

1. Organizátor súťaže 

a. Organizátorom súťaže s názvom " Vyhraj tulivak a cez Deň neprečítných kníh čítaj " 

(ďalej len "Súťaž") je internetové kníhkupectvo Martinus.sk, s.r.o., so sídlom  na 

M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin, IČO: 36440531, IČ DPH: SK2022139680, zapísaná 

do Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 17247/L zo 

dňa 1.3.2006 a sieť kamenných kníhkupectiev CBR Martinus, s.r.o., so sídlom na 

Gorkého 4, 036 01 Martin, IČO: 45503249, IČ DPH: SK2023008911, zapísaná do 

Obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 52711/L zo dňa 

8.4.2010 (ďalej len "Organizátor"). 

 

2. Účastníci 

a. Do súťaže sa môže zapojiť každá fyzická osoba, ktorá splní podmienky Súťaže. (ďalej 

len "Účastník") 

b. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci Organizátora, ani ich rodinní príslušníci. 

 

3. Trvanie Súťaže 

a. Súťaž trvá od 23. 8. 2012 do 03. 9. 2012. 

 

4. Podmienky Súťaže 

a. Do žrebovania bude zaradený každý, kto si počas Trvania Súťaže (bod 3.) vloží svoj 

tip, ako pohodlne čítať cez Deň neprečítaných kníh na internetovú stránku 

www.denneprecitanchknih.sk. 

 

5. Žrebovanie 

a. Vyhlásenie víťazov súťaže sa uskutoční 3. 9. 2012 na internetovej stránke 

www.denneprecitanychknih.sk  

 

6. Výhra a výherca 

a. V Žrebovaní je výhrou Tuli vak s logom Martinus.sk a dve nákupné poukážky 

v hodnote 20 € a 15 € 

b. Výherca berie na vedomie, že v zmysle platnej legislatívy (§ 9 ods. 2 písm. m/ zákona 

č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov) sú výhry z 

reklamných súťaží a žrebovaní od dane oslobodené len do výšky 165,97 eura za cenu 

alebo výhru. Výhry prevyšujúce sumu 165,97 eura sú považované za ostatné príjmy 

podľa § 8 ods. 1 písm. i/ zákona a výherca je povinný takúto výhru zdaniť.  

c. Jeden súťažiaci môže za celé Trvanie Súťaže vyhrať iba jednu výhru. 

 

7. Odovzdávanie  výhry 

a. Výherca bude po Žrebovaní kontaktovaný Organizátorom do 7 pracovných dní. 

b. Ak sa s Výhercom nepodarí spojiť v stanovenom čase, príp. ten odmietne prebrať 

Výhru, prebehne nové  Žrebovanie. 

 

http://www.denneprecitanchknih.sk/
http://www.denneprecitanychknih.sk/


8. Osobné údaje 

a. Osobné údaje (Meno, Priezvisko, e-mail, telefónne číslo), ktoré Účastník poskytuje 

Organizátorovi vstupom do Súťaže, sú určené primárne na identifikáciu výhercov 

a Odovzdávanie výhry. 

b. Organizátor sa pri používaní týchto osobných údajov riadi v zmysle Zákona č. 

428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.  

c. Žiadne osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám. 

d. Osobné údaje môžu byť použité na marketingové a propagačné účely Organizátora 

a pre účely propagácie súťaže. 

 

9. Ostatné ustanovenia 

a. Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvana súťaže zmeniť Pravidlá 

súťaže. 

b. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž kedykoľvek počas Trvania súťaže zrušiť a to 

bez udania dôvodu. 

c. Výhra nie je právne vymáhateľná. 

d. Zapojením do Súťaže vyjadrujú Účastníci súťaže súhlas s týmito Pravidlami. 

 

V Martine dňa 19. 8. 2012 

Martinus.sk, s.r.o., M.R.Štefánika 58, 036 01 Martin 

IČO: 36 440 531DIČ: 2022139680IČ DPH: SK2022139680 

Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Žilina,  

oddiel Sro, vložka číslo 17247/L zo dňa 1.3.2006 

 


