Правила за участие в Кампанията „А1 5G тест зона“
в рамките на Световната купа по ски Банско в
периода 27-28 февруари 2021 година

1. Място и период за участие:
1.1. Кампанията „А1 5G тест зона“ в рамките на Световната купа по ски Банско на 27-28
февруари 2021 година (наричана за краткост по-долу „Кампанията“ или „А1 5G тест зона“)
се провежда в периода 27-28 февруари 2021 година в специално обособена зона на „А1
България“ ЕАД (А1) в Банско, плаца на Бъндеришка поляна, където гостите на курорта ще
могат да изпробват скоростта на 5G мрежата на А1 България.

1.2. Периодът за участие в А1 5G тест зоната е 27-28 февруари 2021 година от 10:30 ч. до 14:30
ч. или до изчерпване на отпечатаните скреч карти.
2. Организатор:
2.1. „А1 България” ЕАД със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул. ”Кукуш” № 1 („А1“ или
„Организаторът“).
3. Участници:
3.1. Участник в „А1 5G тест зона“ може да бъде всяко дееспособно физическо, което не е
поставено под запрещение, и което в Периода на кампанията:
3.1.1. Е гост на курорта на Бъндеришка поляна.
3.1.2. Е направило тест за скоростта на мобилната 5G мрежа на А1 („Speed Тest“), както
със собствения си телефон , така и с 5G телефоните, предоставени от промо екипа на
А1 България.
3.1.3. Участниците в Кампанията гарантират, че всяка подадена от тях информация е
вярна, актуална и пълна.
3.1.4. 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.
4. Механизъм на участие:
4.1. Участие в „А1 5G тест зона“ 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:
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4.1.1. Всеки участник в „А1 5G тест зона“, направил и двата Speed Тest-а, описани в т.3.1.2.
на сайта https://www.speedtest.net/ получава скреч карта, с която може да спечели една
от наградите по т. 5.
4.1.2. Всяка скреч карта, която се раздава на Участниците, имащи право да участват за
посочените в т. 5 награди, съдържа специалното поле върху, което е необходимо да се
изтрие, за да се разбере дали Участникът печели Награда и каква е тя..
5. Награди:
Наградите, които ще бъде раздадени чрез изтриването на специално поле върху скреч карта са,
както следва:
1. Мобилен телефон Samsung Galaxy Note 20 – 1 бр.
2. балсам – 400 бр.
3. шапка – 100 бр.
4. шише – 200 бр.
5. устройство за откриване на вещи и телефони – 100 бр.

6.

Предоставяне на наградите:
6.2.
Спечелилият Участник в Кампанията има право да получи посочената награда по т. 5,
която се вижда върху скреч картата след изтриване на специално поле върху нея.
6.3.
След като разбере, че печели определена награда от Кампанията, съответният
печеливш Участник трябва да предостави скреч картата, върху която е изобразена
спечелената награда, на сътрудника в А1 тест зоната. Сътрудникът я проверява и
предоставя на Участника съответната награда. Не се изисква идентификация.
6.4.
Не може да бъде получена награда срещу скреч карта, която е показанa след изтичане
на периода на Кампанията или извън мястото на провеждането ѝ.
6.5.
С получаването на наградата по т.5 - мобилен телефон Samsung Galaxy Note 20,
печелившият Участник следва да подпише приемно-предавателен протокол.
6.6.

7.

Наградата/те не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга
равностойност.

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,


7.3.
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7.4.

7.5.

7.6.

8.

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.
Организаторът не отговаря в случай на загуба или повреда на получената от
потребителя скреч карта, 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.

Допълнителни разпоредби:
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

8.9.

С участието си в А1 фън зоната участниците приемат настоящите Правила и се
задължават да ги спазват.
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.
Участникът, спечелил наградата Samsung Galaxy Note 20 предоставя на Организатора
доброволно необходимите получаване на наградата лични данни по т.6.5., като е
информиран от Организатора, че събирането и обработването на техните данни се
осъществява от Организатора в съответствие с изискванията на приложимото
законодателство и Политиката за защита на личните данни на „А1 България“ ЕАД“,
публикувана на интернет страницата на дружеството и налична в търговските
обекти на „А1 България“ ЕАД.
Организаторът обработва данните на Участника по т.8.7. с целите получаване на
наградата Samsung Galaxy Note 20 по т. 5 за срок от 6 /шест/ седмици след нейното
получаване.
Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила,
като настоящите Правила и промените им се публикуват на www.a1.bg.
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8.10.

9.

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

Настоящите Правила влизат в сила на 27.02.2021 г. от 10.00 ч.

„А1 България“ ЕАД, ул. Кукуш 1, София 1309, България, https://www.a1.bg

