
 
	

Strana	1	

	

Knižní odysea 2018 
Pravidla soutěže 

1. Pořadatel Soutěže 

 
Pořadatelem soutěže "Knižní odysea 2018" (dále jen "Soutěž") je Martinus, s.r.o., se sídlem Gorkého 4, 036 01 
Martin, Slovensko, IČ: 45 503 249 (dále jen "Pořadatel"). Pořadatel vydává tato Pravidla Soutěže (dále jen 
"Pravidla"), která jsou po dobu konání Soutěže dostupná na adrese https://www.martinus.cz/knizniodysea#rules. 

2. Trvání a místo soutěže 

 
Soutěž se uskuteční ve dnech od 1. 3. 2017 do 31. 3. 2018 (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 
(dále jen „Účastník“). Právnické osoby se nemohou Soutěže zúčastnit. Ze soute ̌že jsou vyloučeny všechny osoby v 
zaměstnaneckém či obdobném poměru k Pořadateli či dalším osobám podílejícím se na zajištění průběhu soute ̌že, 
jakož i osoby k těmto osobám ve vztahu osoby blízké. Podmínkou účasti v Soutěži je souhlas se zněním těchto 
Pravidel a zapojení se do Soutěže způsobem dle čl. 4 těchto Pravidel. 

4. Soutěžní mechanika a výhry 

 
Zadáním své e-mailové adresy na stránce www.knizniodysea.cz resp. www.martinus.cz/knizniodysea (dále jen 
„Stránka Soutěže“) se Účastník může zapojit do Soutěže. Po přihlášení se svou platnou e-mailovou adresou může 
následně Účastník na Stránce Soutěže řešit jednotlivé soutěžní úkoly, zveřejňované každý den po celou dobu 
konání Soutěže. Stránka Soutěže má podobu stylizované časové osy – vesmíru s planetkami – po které je možné 
se pohybovat oběma směry po jednotlivých soutěžních úkolech. V každý den Doby konání soutěže je možné řešit 
soutěžní úkol daného dne a všech předchozích dní Doby konání Soutěže, a to až do konce Doby konání Soutěže. 
Soutěžním úkolem je vždy uhodnout knihu či knihy, ukryté ve zveřejněném videu s nápovědou. Nápověda 
obsažená ve videu má podobu pantomimického vyjádření názvu knihy, názvu knihy vyjádřeného kreslením nebo 
slovním popisem. Jednotlivé typy nápovědy se u soutěžních úkolů střídají. Pro splnění soutěžního úkolu je třeba 
vždy uhodnout všechny názvy knih ukryté ve videu, pokud není v daný den stanoveno jinak, a jejich názvy zadat 
do pole pro odpověď umístěného pod videem s nápovědou. V případě soutěžních úkolů s nápovědou typu 
pantomima a kreslení video ukrývá název jedné knihy, v případě slovního popisu pak názvy pěti knih. Účastník má 
neomezené množství pokusů k uhodnutí správné odpovědi. Do Soutěže je možné se zapojit kdykoliv po Dobu 
konání Soutěže.  
 
Za splnění soutěžního úkolu – tedy za uhodnutí všech knih, jejichž názvy se ukrývají ve videu pro daný den – se 
Účastníkovi započítají tři body resp. „knihy“. Každý bod resp. „kniha“ reprezentuje, v případě výhry Účastníka v 
Soutěži, hodnotu dárkové poukázky na nákup knih v knihkupectví Martinus.cz v ceně 250 Kč. Hodnota případné 
výhry tak závisí na počtu splněných soutěžních úkolů. Celkovou hodnotu výhry v podobě dárkových poukázek si 
bude moci Výherce rozdělit do vícero poukázek podle jeho preference. Výhru získá jeden Účastník (dále jen 
„Výherce“), který bude vybrán náhodným losováním ze všech e-mailových adres Účastníků soutěže.  
 
V případě, že Účastník v Době konání Soutěže (1.-31.3.2018) zakoupí alespoň jednu knihu v internetovém 
knihkupectví www.martinus.cz  a nebo v kamenném knihkupectví Martinus.cz Bookspot v Pasáži Lucerna v Praze, 
celková hodnota poukázek představujících potenciální výhru se zdvojnásobí (např. Účastník, který získal díky 10 
splněným soutěžním úkolům 30 bodů resp. „knih“, zakoupil si v knihkupectví Martinus.cz v Době konání Soutěže 
knihu a byl vylosován jako výherce, získá dárkové poukázky na nákup knih v knihkupectví Martinus.cz v celkové 
hodnotě 15 000 Kč). Zdvojnásobení hodnoty potenciální výhry Účastníka nebude uvedeno po jeho přihlášení na 
Stránce Soutěže, neboť bude provedeno až po losování a prokázání nákupu Účastníkem. Výherce musí být 
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schopen kdykoliv prokázat Pořadateli svůj nákup knih prostřednictvím čísla objednávky a nebo účtenkou z 
Martinus.cz Bookspotu. Pro vyloučení pochybností Pořadatel uvádí, že hodnotu potenciální výhry lze, bez ohledu 
na počet zakoupených knih, zdvojnásobit pouze jednou. 
 
Každý Účastník má právo zapojit se do Soutěže prostřednictvím pouze jedné vlastní autentické e-mailové adresy. 
V případě podezření, že se jedna fyzická osoba zapojuje do Soutěže prostřednictvím několika e-mailových adres, si 
Pořadatel vyhrazuje právo tyto adresy resp. Účastníky ze Soutěže vyloučit. Po prvním přihlášení do hry se svým e-
mailem dostane Účastník e-mailovou zprávu, ve které může potvrdit správnost svého e-mailu a projevit zájem o 
odebírání informačních e-mailů o průběhu hry a výhercích. 
 
Výherce bude zveřejněn na Stránce Soutěže nejpozději do 15. 4. 2018 a bude též kontaktován prostřednictvím e-
mailové adresy, kterou zadal na www.knizniodysea.cz. Výhra pak bude Výherci předána po prověření jeho účasti 
v Soutěži, a to formou zaslání kódů dárkových poukázek prostřednictvím zmíněné e-mailové adresy. Pořadatel 
není odpovědný za případné nedoručení e-mailů. Výhra nebude udělena a propadá Pořadateli v případě 
neposkytnutí nezbytné součinnosti v souvislosti s prověřením účasti Účastníka v Soutěži a předáním výhry bez 
zbytečného odkladu. Dárkové poukázky, které jsou předmětem výhry, lze uplatnit v souladu s pravidly 
zveřejněnými na http://www.martinus.cz/poukazka. 
 
Kromě hlavní Soutěže o hlavní výhru mohou během Doby konání Soutěže probíhat i další vedlejší soutěže 
zveřejněné na www.knizniodysea.cz (dále jen „Tajný bonus“). Pravidla Tajných bonusů budou vždy zveřejněna na 
Soutěžní Stránce www.knizniodysea.cz. Tajné bonusy mohou být dostupné pouze pro některé Účastníky soutěže, 
kteří splní předem stanovené podmínky (například splní určitý počet soutěžních úkolů v hlavní Soutěži). Výhra 
Účastníka v Tajném bonusu nevylučuje jeho výhru v hlavní Soutěži. Výherci Tajných bonusů budou taktéž vybráni 
losem a zveřejněni na www.knizniodysea.cz. 
 
Podmínkou získání jakékoliv výhry Účastníkem je dodržení těchto pravidel. Výhry nejsou právně ̌ vymahatelné. 
Výhru též nelze pr ̌evést na jinou osobu, proplácet v hotovosti ani za ni poskytnout jinou věcnou náhradu. 
 

5. Osobní údaje 

Účastník Soutěže zapojením se do Soutěže a splněním podmínek účasti v Soutěži uděluje Společnosti v souladu se 
zákonem č.122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů svůj dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v 
rozsahu jméno, příjmení, korespondenční adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo na účely průběhu, 
vyhodnocení, vyhlášení, zveřejnění a archivace výsledků Soutěže a za účelem odevzdání výher výhercům. Účastníci 
soutěže berou na vědomí, že v případě získání Výhry budou kontaktováni Společností na poskytnutou e-mailovou 
adresu a jejich jméno a příjmení mohou být zveřejněné na www.martinus.cz/knizniodysea. 

6. Závěrečná ustanovení 
Tato Pravidla se s výjimkou ochrany osobních údajů (viz čl. 5 Pravidel) řídí právním řádem Slovenské republiky. 
Soutěžící se zavazuje neporušovat právní řád Slovenské republiky, oprávněné zájmy Pořadatele a nejednat v 
souvislosti s touto Soutěží v rozporu s dobrými mravy. 
 
Pořadatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním této 
Soute ̌že, a to včetně ̌ změny Pravidel, přerušení Soute ̌že, pozastavení Soute ̌že, předčasného ukončení Soute ̌že, 
vyloučení jakéhokoli Účastníka ze soute ̌že bez nároku na jakoukoliv kompenzaci či propadnutí výher, a to zejména 
z důvodu nedodržení těchto Pravidel nebo při pouhém podezření na jejich nedodržení, nezákonné jednání nebo 
jakékoliv jiné závadné chování ze strany Účastníků ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soute ̌že, kterým je 
např. snaha zapojit se do Soutěže vícekrát, případně s cizími či nepravdivými údaji. Rozhodnutí podle tohoto 
článku je Pořadatel oprávněno činit kdykoliv v době trvání Soutěže i po jejím skončení. 
 
Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou Účastníkům v souvislosti s konáním Soutěže. 
 
Pořadatele je možné kontaktovat na adrese: odysea@martinus.cz 
 
Tato pravidla nabývají platnosti dne 1. 3. 2018 
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