Правила за участие в Кампания
„Гледай и участвай за страхотни награди от „Ела,
изпей 2“
1.

Период за участие и място на провеждане

1.1.

Периодът за участие в Кампанията „Гледай и участвай за страхотни награди от „Ела,
изпей 2““(„Кампанията”) е от 00:00 ч. на 01.06.2022 г. до 00:00 ч. на 30.06.2022 г.
1.2. Кампанията се провежда на територията на България, в раздел „А1 Видеотека“ от
платформата „A1 Xplore TV”,
2.

Организатор

2.1.

Организатор на Кампанията е „А1 БЪЛГАРИЯ” ЕАД със седалище и адрес на управление:
1309 София, ул. ”Кукуш” № 1, наричано по-долу за краткост “А1 БЪЛГАРИЯ” или
„Организаторът” със съдействието на Vubiquity
Management Limited,
Идентификационен номер: 2975644, с адрес: 3 Мор Лондон Ривърсайд, Лондон SE1 2AQ,
Обединено кралство („Партньорът“).

3.

Участници

Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с постоянен
адрес в Република България, което в периода на Участие:
3.1.1.
Е абонат по действащ договор с Организатора за телевизия с
достъп до платформата А1 Xplore TV или за пакетна услуга интернет и
телевизия с достъп до платформата А1 Xplore TV;
3.1.2.
наеме филм от реда с детски филми, озаглавен „Гледай и участвай
за страхотни награди от „Ела, изпей 2““, част от раздела „А1 Видеотека“ и
разположен на Home екрана в платформата „ А1 Xplore TV”, на минимална
стойност от 4,99 лв., с включен ДДС.
3.2.
В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и
служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в А1 БЪЛГАРИЯ,
в качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово
ръководство и контрол и членове на техните семейства.
3.1.

4.

Механизъм на участие
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Участието в Кампанията се реализира в периода и мястото по т. 1. от тези Правила
при следните условия:
4.1.1. Всеки Участник, който отговаря на условията по т. 3 участва автоматично в теглене
за награда по т. 5.
4.2. Всяко физическо лице има право да наеме неограничен брой филми по т. 3.1.2., като с
всяко наемане участва за награда по т. 5. Едно физическо лице може да спечели само
една награда.
4.1.

5.

Награди

6 (шест) бр. комплекта, брандирани с елементи от филма „Ела, изпей 2“– 3 (три) бр.,
състоящи се от плюшена играчка и стикери и 3 (три) бр.,състоящи се от бутилка и пъзел.
6.

Определяне на победителя

6.1.

Участниците, които печелят награди се определят чрез електронно теглене, което
ще бъде проведено на 06.07.2022 г. В тегленето се включват всички Участници, които
отговарят на изискванията по т.3 и т.4.2.
Електронното теглене се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в
централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от
служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.
Печелившите Участници ще бъдат обявени на официалната интернет страница на
Организатора, на адрес – a1.bg/a1-xplore-tv след провеждане на тегленето.
След определяне на печелившите Участници за всяка от наградите по т. 5 се изтегля
още 1 (един) резервен печеливш Участник за всяка от наградите. Резервният
печеливш Участник може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не
може да бъде открит и/или да получи наградата в срока по т. 7.5. от тези Правила
и/или не отговаря на изискванията по т.3 и т.4.2.

6.2.

6.3.
6.4.

7.

Получаване на наградите

7.1.

Печелившите Участници, определени по реда на т. 6, ще бъдат информирани за
спечелената награда и начина на получаването ѝ чрез телефонно обаждане от
служител на Организатора на телефонния номер за контакт, който Участникът
ползва в качеството на абонат или потребител на А1 БЪЛГАРИЯ. В случай че
съответният печеливш Участник не отговори на телефонното повикване и същият
не може да бъде открит в рамките на 1 ден от датата на първото прозвъняване или
откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш участник, с
който се правят опити за връзка по описания в тази точка начин. В случай че и с него
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7.2.

не може да бъде осъществен контакт или откаже да получи наградата, същата
остава неразпределена и ново теглене не се организира.
Наградата се получава на посочен от печелившия Участник адрес, който се уточнява
по време на телефонния разговор по предходната точка, чрез избран от
Организатора куриер. Доставката до посочен от печелившия Участник адрес чрез
куриер е за сметка на Организатора. Преди получаване на Награда печелившият
Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична
карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се
получава от пълномощник на Абоната, който се счита за Участник. Предаването на
Наградата се удостоверява чрез издадената товарителница от куриерската услуга.

При получаване на наградата печелившият Участник подписва предоставените от
куриера по т.7.2 документи.
7.4.
Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга
равностойност.
7.5.
Крайният срок за получаване на наградите е 07.08.2022 г.
7.6.
Ако в рамките на установените срокове не се раздаде наградата, не се организира
ново разпределение.
7.7.
Спечелилият Участник следва да приеме настоящите Правила, които ще бъдат
публикувани на официалната интернет страница на Организатора: a1.bg/a1-xplore-tv . С
получаването на наградата от съответния спечелил Участник в Кампанията се приема, че
същият е приел настоящите Правила.
7.3.

8.

Права и отговорности

8.1.

Организаторът не отговаря: а) в случай, че наградата или която и да е част от нея не
може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност
победителят и/или негов представител да се идентифицира, и/или да получи
наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или
юридически
пречки,
свързани
с
конкретния
победител
и/или
негов
представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата или част от нея да
бъде предоставена поради обстоятелства от непреодолима сила, поради
нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.
Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или
да се предостави награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в
Кампанията съдържа непълна, невярна или подвеждаща информация.
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

8.2.

8.3.
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8.4.

8.5.

8.6.

9.

обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи
Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на мястото, където тя
се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние
върху сайта на провеждане, 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
една от наградите в Кампанията.
За манипулация по точка 8.4 ще се счита използването на техники и/или технологии,
които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо
лице в Кампанията.
Допълнителни разпоредби

С уведомяване за спечелването на награда, съответният Участник предоставя на А1
България доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на награда лични
данни, като е информиран от Организатора, че събирането и обработването на неговите
данни се осъществява от Организатора в съответствие с „Политика за защита на личните
данни на „А1 България“ ЕАД“, публикувана на интернет страницата на дружеството и
налична в търговските обекти на Организатора.
9.2.
Организаторът гарантира възможността на всеки Участник да отправи запитване
относно съхранението и управлението на неговите лични данни; да възрази срещу
обработването им при наличие на законово основание за това; да поиска корекцията или
унищожаването им. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено
заявление на адрес: гр. София, п. к. 1309, район „Илинден“, ул. „Кукуш“ № 1, или по друг обявен
начин.
9.3.
Участникът следва да предостави точни данни за идентификация, когато изпраща
запитване или уведомление за оттегляне на съгласие за съхранение на лични данни.
Оттеглянето на съгласието за обработка на личните данни преди изтичането на периода
на Кампанията води до невъзможност за Организатора да осигури по-нататъшното
участие на Участника в нея.
9.4.
Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на телефонен номер *88
9.5.
Жалби и искания, свързани с Кампанията се приемат до един месец след края на
Кампанията.
9.6.
Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с
притежанието и ползването на наградите.
9.1.
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С обаждане на номер *88 всеки Участник в Кампанията може да откаже получаването
на последващи съобщения от Кампанията, както и всеки друг потребител на А1 България,
може да откаже получаването на всякакви информационни и рекламни съобщения.
9.8.
Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила,
като промяната влиза в сила от датата на публикуването и на интернет
страницата.
9.10. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на интернет
страницата на А1 БЪЛГАРИЯ - www.a1.bg

9.7.

Настоящите Правила влизат в сила от 01.06.2022 г.
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