ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА „А1 ФЪН
ЗОНА“ В РАМКИТЕ НА СВЕТОВНАТА КУПА ПО
СКИ БАНСКО В ПЕРИОДА 22 – 24 ФЕВРУАРИ 2019
ГОДИНА
1.

Място и период за участие:

1.1.

Кампанията „А1 фън зона“ в рамките на Световната купа по ски Банско на 22 –
24 февруари 2019 година (наричана за краткост по-долу „Кампанията“ или „А1
фън зона“) се провежда в периода 22 – 24 февруари 2019 г. в специално обособена
зона на „А1 България“ ЕАД (А1) в Банско, плаца на Бъндеришка поляна, където
зрителите на Световната купа по ски в Банско и гостите на курорта ще могат
да участват в игри и забавни активности. Активностите са четири на брой:
виртуална обиколка по пистите на курорта Банско чрез използването на
специални VR очила, собственост на А1; снимка с дигиталния образ на Алберт
Попов чрез специално приложение за мобилни телефони “Zappar”; изготвяне на
плейлиста с приложението „А1 Xplore Music“; и каране на ски по двойки. Всеки
участник, преминал и през 4-те активности, изброени в предходното изречение,
получава скреч карта, с която може да спечели една от наградите по т. 5.1,
както и талон за участие в теглене за наградите по т. 5.2. При изтриване на
специално поле върху скреч картата може да се спечели една от изброените подолу награди в т. 5.1 по-долу. А чрез талона може да участва в теглене за някоя
от „Големите награди на деня“, посочени в т. 5.2 по-долу. Трите тегления за
големите награди по т. 5.2 по-долу ще се проведат в три последователни дни в
петък – 22.02.2019 г. от 14.30 ч., събота – 23.02.2019 г. от 14.30 ч. и неделя –
24.02.2019 г. от 14.30 ч.
Периодът за участие в А1 фън зоната е 22 – 24 февруари от 10:30 ч. до 14:30 ч.
или до изчерпване на отпечатаните скреч карти. Тегленето на големите
награди, посочени в т. 5.2 се провежда в петък, събота и неделя, съответно
22.02, 23.02 и 24.02.2019 г. в 14:30 ч.
Услугата „A1 Xplore Music“ се предоставя от А1, като Общите условия за услугата
и Условията за поверителност на услугата са публикувани на интернет
адрес: www.xploremusic.net/bg, и всеки участник в настоящата Кампания се
съгласява с тях.

1.2.

1.3.

2.

Организатор:

2.1.

„А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. ”Кукуш” №
1 („А1“ или „Организаторът“).
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3.

Участници:

3.1.

Участник в А1 фън зоната може да бъде всяко дееспособно физическо, което не е
поставено под запрещение, което в Периода на кампанията:
Е гост на курорта на Бъндеришка поляна.
Е преминало и през четирите активности, изброени в т.1.1. по-горе.
Участниците в Кампанията гарантират, че всяка подадена от тях информация
е вярна, актуална и пълна.
В Кампанията нямат право да участват служители на „А1 България“ ЕАД, както и
служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в
горепосочените, в качеството им на предприятие-ползвател на тези
работници/служители под тяхно ръководство и контрол, както и членове на
техните семейства.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

4.

Механизъм на участие:

4.1.

Участие в А1 фън зоната се реализира на мястото и в периода по т. 1 от тези
Правила, и от участник, отговарящ на условията по т. 3 по-горе, при следните
условия:
4.1.1. Всеки участник в А1 фън зоната, преминал през 4-те активности получава скреч
карта, с която може да спечели една от наградите по т. 5.1, както и талон за
участие, чрез който може да се участва в теглене за наградите по т. 5.2,
посочени по-долу.
4.1.2. Всяка скреч карта, която се раздава на участниците, имащи право да участват
в А1 фън зоната, може да съдържа само една от описаните по-долу в т. 5.1
награди, за което е необходимо да се изтрие специалното поле върху скреч
картата.
4.1.3. Всеки талон е от две части, като на всяка част от талона е записан един и същ
номер. За да участва в теглене на наградите по т. 5.2, участникът следва да
откъсне едната част от талона и да я пусне в специална затворена урна на
територията на А1 фън зона, а другата част да я запази, като в случай че бъде
изтеглена негова част от талона с даден номер да може да предостави другата
част от талона със същия номер.
5.

Награди:

5.1

Наградите, които ще бъде раздадени чрез изтриването на специално поле върху
скреч карта са, както следва:
Ръкавици тъчскрийн – 1500 бр.;
Вазелини за устни – 1500 бр.;
Раници – 100 бр.;
Термо чаши – 150 бр.;
Блутут колонки – 100 бр.;
Блутут слушалки – 10 бр.;

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.3.
5.2.

„Големите награди на деня“ от тегленията, които ще се проведат в три
последователни дни, както следва: в петък, събота и неделя, съответно
22.02.2019 г., 23.02.2019 г. и 24.02.2019 г. в 14:30 ч., са:
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5.2.1. Дрон PARROT Mambo+Fly Pad – 2 бр.
5.2.2. Smartphone A1 N9 – 4 бр.
6.

Предоставяне на наградите:

6.2.

Спечелилият участник в Кампанията има право да получи посочената награда по
т. 5.1, която се вижда върху скреч картата след изтриване на специално поле
върху нея.
В петък 22.02.2019 г. от 14.30 ч. се тегли 1 брой - smartphone A1 N9 от „Голямата
награда на деня“; В събота, 23.02.2019 г. от 14.30 ч. се теглят 1 брой - smartphone
A1 N9 и 1 брой дрон PARROT Mambo+Fly Pad от „Голямата награда на деня“; В
неделя, 24.02.2019 г. от 14.30 ч. се теглят 2 броя smartphone A1 N9 и 1 брой дрон
PARROT Mambo+Fly Pad от „Голямата награда на деня“. Всеки един от
печелившите участници следва да е на мястото и в часа на теглене на
съответната награда, като в случай че в рамките на 5 минути не дойде и не
предостави своята част от талона, която е със същия номер като изтегления
талон, ще бъде изтеглен друг печеливш. Предходното правило се прилага до
реалното предоставяне на всички награди на печеливши участници.
Получаването на наградите по т. 5.2.1 и т. 5.2.2 се удостоверява с приемопредавателен протокол, подписан от печелившия участник и от служител на
Организатора, както и се предоставя служебна бележка по образец, съобразно
изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за доходите на физическите лица,
надлежно издадена от Организатора. За целите на идентифициране на
страната, при подписване на приемо-предавателния протокол за печелившия
участник – физическо лице се събират и следните лични данни – три имена, ЕГН,
номер на лична карта, дата на издаване, постоянен адрес, телефон за контакт,
е-мейл.
Наградата/те не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга
равностойност.

6.3.

6.4.

6.5.

7.

Права и отговорности:

7.2.


Организаторът не отговаря:
в случай, че наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана
поради невъзможност победителят и/или негов представител да се
идентифицира, и/или да получи наградата или поради други технически и/или
юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов
представител/пълномощник; и
при невъзможност наградата да бъде предоставена поради обстоятелства от
непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и
да е други обстоятелства.
Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко
време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното
провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези
Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или
друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е
компенсация на Участниците.



7.3.
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7.4.

7.5.

7.6.

Организаторът не отговаря в случай на загуба или повреда на получения от
потребителя флаер, което да доведе до невъзможност за получаване на
спечелената от него награда.
Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията. При всякакви
злоупотреби, както и при съмнения за извършване на такива, Организаторът
има право да дисквалифицира съответния Участник, като в този случай
Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява дисквалификацията.
Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето
истинско име, което следва да удостовери с представяне на лична карта, в
случай че е спечелил наградата в Кампанията.

8.

Допълнителни разпоредби:

8.2.

С участието си в А1 фън зоната участниците приемат настоящите Правила и се
задължават да ги спазват.
Обработването на личните данни на участниците в А1 фън зоната, посочени в т.
6.4. от тези правила се извършва в съответствие с изискванията на
приложимото законодателство и на Политиката за защита на личните данни на
Организатора, публикувана в интернет на адрес: https://www.a1.bg/zashtitalichni-danni . Личните данните по т. 6.4. се използват от администратора А1
България ЕАД за целите на организиране и провеждане на кампанията –
включително за идентификация на участниците и установяване на обратна
връзка със спечелилия участник за получаване на наградата. Данните се
обработват от Организатора за тези цели в периода на А1 фън зоната и за срок
от 6 (шест) седмици след датата на изтеглянето на победителите. Данните
могат да се съхраняват от администратора и за други цели, предвидени в
действащото законодателство и Политиката за защита на личните данни на А1
България ЕАД.
Печелившият участник и негови представители/пълномощници предоставят на
Организатора доброволно необходимите за участие в А1 фън зоната и
получаване на награда лични данни на Организатора за целите на Кампанията.
Всеки Участник, който се съгласи и желае да бъде сниман безвъзмездно по време
на кампанията от А1, ще следва да подпише декларация, предоставена от
Организатора, с която ще даде писменото си съгласие да бъде сниман и
снимката/те да бъдат публикувани в профилите на А1 България ЕАД в социалните
мрежи, както и във вътрешни канали за комуникация на А1 България ЕАД.
Участието в Кампанията и получаването на награди от печелившите участници
не е обвързано с предоставянето на съгласието им да бъдат снимани. Всяко лице,
отговарящо на изискванията по т. 3, дори и да не се е съгласило да бъде снимано
може да участва в Кампанията и да получи награди, ако е сред печелившите.
Организаторът не носи отговорност за качеството на наградите, описани в т.
5 от настоящите Правила.
Запознат съм с изискванията на чл. 38, ал. 14, във връзка с чл. 46, ал. 1 от Закона
за данъка върху доходите на физическите лица, че „А1 България“ ЕАД като
администратор на лични данни, ще обработи и предостави на НАП следните мои
данни: три имена, ЕГН и информация за получената награда и нейната стойност,
с оглед внасяне на окончателен данък, важащо за награди над 30 лв.
Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите
Правила, като настоящите Правила и промените им се публикуват на www.a1.bg.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.
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8.10.

Информация във връзка с А1 фън зоната може да бъде получена на
адрес: www.a1.bg, както и на място в А1 фън зоната от служители на А1.

9.

Настоящите Правила влизат в сила на 22.02.2019 г. от 10.00 ч.
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