ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИГРА
С КАРТИ ЗА ВХОД В ОБЕКТИТЕ НА СЕЛО ЧАВДАР
I.

Предмет на Общите условия
1. Настоящите Общи условия определят реда и условията за провеждането на
Играта за спечелването на награди от картите за вход в обектите на село Чавдар
и уреждат отношенията между Организатора и физическите лица, Участници в
Играта.
2. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите Общи условия.
3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя
настоящите Общи условия, като допълненията и/или измененията влизат в сила
от датата на официалното им публикуване в уеб сайта на Община Чавдар:
chavdar.eu

II.

Организатор
Организатор на Играта е „Наше наследство“ ООД, вписано в Търговския регистър
към Агенция по вписванията с ЕИК: 205 552 691, със седалище и адрес на
управление: България, обл. София, общ. Столична, гр. София, ж.к. Стрелбище 55,
ет. 4, ап. 11, П.К.: 1408.

III.

Срок за провеждане на играта
1. Играта се провежда за периода от 10:00 часа на 21.06.2021 г. до 23:59 часа на
31.12.2021 г.
2. Участници изпълнили Условията за участие в Играта, но след изтичането на
горепосочения срок, няма да участват в тегленето на наградите.

IV.

Територия на провеждане на играта
1. Играта се провежда на територията на Република България.
2. Организаторът информира Участниците за Общите условия за провеждане на
играта, чрез публикуването им в уеб сайта на Община Чавдар: chavdar.eu, както
и по други подходящи начини по свое усмотрение.

V.

Изисквания към Участниците
1. В промоцията има право да участва всеки навършил 18 годишна възраст и лица
по-малки от 18 години със изричното съгласие на родител, настойник или
попечител. Всеки родител, настойник или попечител на лице ненавършило 18
годишна възраст, удостоверява изричното си съгласие пред Организатора със
съответния документ.
2. В промоцията не могат да участват съдружници и служители на фирмата
Организатор, служители в Община Чавдар, както и членове на техните
домакинства.

VI.

Условия за участие в Играта
Участието в Играта е напълно доброволно. За да участва в Играта всяко физическо
лице, трябва да изпълни следните стъпки, описани по-долу:
1. Да активира картата си за вход в обектите на село Чавдар, като сканира със
собствения си мобилен телефон или таблет QR кодът отпечатан върху картата
или въведе на уеб адрес nub.art символите изобразени върху нейния гръб;
2. Да оцени със звезда от 1 до 5, престоят си в село Чавдар и да отговори на
следните въпроси:
• в коя възрастова група спадате;
• за пръв път ли посещавате село Чавдар;
• от коя държава идвате.
3. Да въведе в полето за коментар:
• Име и фамилия;
• Валиден имейл адрес.
4. Да натисне бутона „Изпращане“;
5. Да запази картата си. Снимки на лицето и гърба на използваната за участие в
Играта карта за вход ще бъдат изискани от Организатора при спечелване на
някоя от наградите.
6. С въвеждането на горепосочената информация и натискане на бутона
„Изпращане“, Участниците декларират, че са запознати с настоящите Общи
условия и дават съгласието си да бъдат обвързани с тях.

VII.

Награди
1. Видовете награди и техният брой за настоящата Игра са описани по-долу:
• Слушалки JBL T110 – 5 броя;
• Bluetooth колонка JBL GO 2 – 5 броя;
• Жироскопична стойка за мобилен телефон DJI OSMO Mobile 4 – 1 брой.
2. Наградите не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други
предметни награди.
3. В случай на невъзможност да бъде осигурен конкретният, описан по-горе модел
на всяка една от наградите, организаторът си запазва правото да го замени с
друг модел от същия клас по собствена преценка и без предизвестие.

VIII.

Теглене на печелившите
1. На 10.01.2022 г. в кметството на Община Чавдар ще бъде проведена томбола, в
която ще участват всички отговарящи на описаните в настоящите Общи условия,
Условия за участие в Играта.
2. Всеки участник в Играта, има право да спечели само 1 (една) от описаните в
настоящите Общи условия награди.
3. В рамките на 7 (седем) дни, след като бъдат изтеглени Печелившите,
Организаторът ще ги уведоми на посечените от тях имейл адреси. Също така
техните имейл адреси, част от които ще бъдат закрити с цел запазване на

поверителността на Печелившите, ще бъдат публикувани на Facebook
страницата на Община Чавдар.
4. Печелившите следва да се свържат с Организатора в рамките на 7 (седем) дни
след като бъде изпратен имейла с уведомлението, за да предоставят снимки на
лицето и гърба на използваната за участие в Играта карта и данни за получаване
на наградата.
5. В случай, че 1 (един) или повече от Печелившите не се свърже/ат с
Организатора в посочения по-горе срок или не предостави/ят снимки на лицето
и гърба на използваната за участие в Играта карта, Организаторът има право да
проведе нова томбола за избиране на нов/и Печеливш/и, който да вземе/ат
неполучената/ите награда/и.
6. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осъществяване на
контакт със спечелил Участник, следствие на предоставен невалиден имейл
адрес или друг контакт от страна на Участника.
IX.

Получаване на наградите и данъчно облагане
1. Наградите ще бъдат изпратени на Печелившите с куриерска пратка за сметка на
Организатора на предоставен от всеки Печеливш адрес за получаването й на
територията на Република България.
2. В случай, че наградата не бъде получена от Печелившия в срока определен за
получаване от куриерската фирма и тя бъде върната на Организатора, то
Печелившият има право в рамките 7 (седем) дни да се свърже с организатора и
да поиска изпращането на наградата отново. Повторното изпращане на
наградата е за сметка на Печелившия.
3. В случай, че наградата не бъде получена и Печелившият не се свърже с
Организатора в 7 (седем) дневен срок, за да поиска повторно изпращане или
наградата не бъде получена и при повторното й изпращане, Печелившият губи
правото си да я получи, а Организаторът има право да включи същата в нова
томбола.
4. Ангажимент на Организатора е да изпълни законовите изисквания във връзка с
данъчното облагане на брутната сума на предметната награда, ако такова е
приложимо. Спечелилият не следва да подава декларации или да включва
стойността на наградата в годишната си данъчна декларация.

X.

Прекратяване на играта
1. Организаторът има право да прекрати настоящата Игра преди 23:59 часа на
31.12.2021 г., в случай на събитие представляващо непреодолима сила,
съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът не
може да продължи настоящата Игра, по независещи от него причини.
2. Организаторът може да прекрати настоящата Игра в случай на нарушение или
злоупотреба с правилата на Играта или при извънредни обстоятелства.
3. Организаторът има право да прекрати настоящата Игра след провеждане на
втора томбола за 1 (една) или повече неполучена/и награда/и в случай, че и чрез
нея не може да бъде излъчен Печеливш/и, който да получи/ат конкретната/ите
награда/и.

4. Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати
ползи от страна на участниците, в резултат на хипотезите предвидени в раздел
X, точка 1, точка 2 и точка 3. Организаторът ще уведоми участниците за такова
прекратяване на кампанията чрез Facebook страницата на Община Чавдар.
XI.

Други отговорности
1. Организаторът на Играта не носи отговорност при невъзможност за закупуване
на карта за вход в обектите на село Чавдар, поради липса на нейната наличност
на местата, в които тя се предлага на територията на Община Чавдар.
2. Организаторът на Играта не носи отговорност за условията и цените, при които
се предлагат картите за вход в обектите на село Чавдар.
3. Община Чавдар не носи отговорност за отношенията между физическите лица и
Организатора на Играта, произтичащи от настоящите Общи условия.

XII.

Връзка с организатора
За въпроси свързани с настоящата игра, участниците могат да пишат на:
ourheritage.bulgaria@gmail.com

XIII.

Лични данни
1. Предоставените лични данни на Участниците, във връзка с настоящите Общи
условия, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта,
осъществяването на контакт с Печелившите и получаването на наградите.
2. Личните данни на Участниците в Играта няма да бъдат използвани за
маркетингови цели, разпространявани, респективно предоставяни на трети лица
и няма да бъдат използвани за други цели освен за целите на настоящата Игра.
3. Всички предоставени лични данни се съхраняват единствено и само в
електронен вид.
4. Всички предоставени лични данни ще бъдат изтрити в срок не по-късно от 3
месеца след крайната дата на Играта.
5. Всеки Участник има право да възрази срещу използването на личните му данни
за цели извън описаните в раздел XIII, точка 1.
6. Отказът от предоставяне на необходимите лични данни води до невъзможност
за Участие в Играта и/или за получаване на спечелената награда.

XIV.

Съдебни спорове
1. Всички потенциални спорове между Участниците в Играта и Организатора се
решават чрез преговори между страните и постигане на взаимна договорка. При
невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентния
български съд.
2. Нищожността на някоя от точките в настоящите Общи условия не води до
нищожност на други точки или на Общите условия, като цяло.

