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Правила за участие в кампанията  

„Вълшебна Коледа с подаръци от А1 клуб“  

 

1. Период и начин за участие:  

1.1. Периодът за участие в Кампанията „Вълшебна Коледа с подаръци от А1 клуб“ 

(„Кампанията”) е от 10:00:00 часа на 01.12.2019 г. до 23:59:00 часа на 31.12.2019 г. 

("Периодът на участие"). 

1.2. Кампанията се провежда на уеб страницата на Организатора: 

https://www.a1.bg/a1club-igra („Страница на Кампанията“) 

 

2. Организатор:  

2.1. Организатор на Кампанията е „А1 България“ ЕАД със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1345, ул. „Кукуш“ 1, ЕИК 131468980 ("Организаторът" или 

"А1").  

 

3. Участници:  

3.1. Участник в Кампанията може да бъде дееспособно физическо лице: (а) което към 

началната дата на Кампанията е абонат със срочен абонамент по действащ договор за 

услуги с А1 (с изключение на абонати на тарифни планове bob, Loop и blizoo) и (б)  е 

член на програмата А1 клуб; и (в) което в Периода на участие изпълни условията по 

т. 4 по-долу.  

3.2. Съответното лице има право да участва в тегленето на наградите от Кампанията, 

ако няма непогасени изискуеми задължения към А1 и достъпът до услугите, които 

ползва, не е спрян през Периода на участие и към момента на получаване на 

наградата.  

3.3. Участието в Кампанията няма за цел и не е обвързано с покупка на услуга и/или 

стока, предлагани от Организатора. 

3.4. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и 

служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в А1, в 

качеството му на предприятие - ползвател на тези работници/служители под негово 

ръководство и контрол, и членове на техните семейства 

3.5. Организаторът има право да изключи от участие в Кампанията Участник, за който 

се установи, че: 

- е предоставил неверни, неточни или непълни данни; 

- е направил опит да манипулира по какъвто и да е начин системите на Организатора, 

участието в Кампанията или резултатите от нея и/или да получи награда по измамен 

или друг незаконен начин; 

- не отговаря на или нарушава изискванията на тези Правила. 

 

4. Механизъм на участие:  

4.1. Всеки, който отговаря на условията по т.3 и желае да участва в Кампанията 

трябва да се регистрира, като: 

4.1.1. посети Страницата на Кампанията; 

4.1.2. прочете и приеме настоящите Правила, публикувани на Страницата на 

Кампанията; 
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4.1.3. попълни регистрационната форма, налична на Страницата на Кампанията, като 

въведе следните свои данни: две имена (име и фамилия), телефон за контакт, имейл 

адрес и клубен номер; 

4.1.4. отговори на въпросите в наличната в Страницата на Кампанията кратка анкета; 

4.1.5. потвърди своето участие, като изпрати попълнената регистрационна форма 

чрез кликване върху бутона „Изпрати“. 

4.2. Един Участник може да се регистрира няколко пъти по описания ред. Независимо 

от броя на регистрациите един Участник може да спечели само една от наградите по 

т.5 по-долу. 

 

5. Награди:  

5.1. Наградите от Кампанията са 5 /пет/ на брой : 1 бр. Huawei Nova 5T (цвят Purple); 

2 бр. Huawei Watch GT 2 (Male, Brown); 2 бр. Huawei Color Band 4 (Black, Red). 

6. Разпределяне на наградите:  

6.1. Всички Участници, които отговарят на условията за участие в Кампанията, 

описани в точки 3 и 4 по-горе, могат да участват в тегленето за Наградите по т. 5.1. 

6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична или друга 

равностойност. 

6.3. Определянето на Участника, който ще спечели Наградата, се извършва 

посредством електронно теглене, чрез използване на специализиран автоматичен 

софтуер, в присъствието на комисия, съставена от служители на Организатора, която 

удостоверява резултатите от определянето на печелившия Участник. Тегленето се 

извършва по клубен номер, като печеливш Участник е лицето, притежател на клубния 

номер. Ако притежателят на клубния номер е различен от лицето, което се е 

регистрирало, се прилага т.6.6, последно изречение. 

6.4. Тегленето ще се проведе на 07.01.2020 г. в централния офис на А1. 

6.5. След определяне на печелившите Участници се изтеглят още 5 (петима) резервни 

печеливши Участници. Всеки резервен печеливш Участник може да замести 

предходния изтеглен, при условие, че последният не отговаря на определените в тези 

Правила условия, не може да бъде открит и/или не може да получи наградата в срока 

по т. 7. от настоящите Правила. 

6.6. Право да получи награда има само лице, което отговаря на определените в 

настоящите Правила изискванията (включително по т. 3) и е спазило механизма за 

участие по т. 4. В тази връзка след изтегляне на печелившите Участници се извършва 

проверка дали отговарят на поставените в настоящите Правила условия. В случай, че 

даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за 

печеливш се счита следващият по ред резервен печеливш Участник, който отговаря 

на условията. 

 

7. Получаване на наградите:  

7.1. В срок до 10 (десет) работни дни от определянето на печелившите Участници по 

реда на предходната т.6. (Разпределяне на наградите) Организаторът уведомява 

съответните печеливши Участници за спечелената награда чрез обаждане от кол-

центъра на Организатора. Наградите ще бъдат получавани, съответно доставени в 

рамките на 10 (десет) работни дни, считано от деня, в който е осъществен контакт с 

печелившия Участник. 

7.2. В случай че в рамките на 2 (два) работни дни, считано от тегленето на Наградата, 

със съответния печеливш Участник не може да се установи контакт, последният 

https://www.a1.bg/a1club-mtv
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откаже да получи Наградата или не може да бъде намерен на посочения от него адрес 

за получаване на Наградата, за победител се счита резервният печеливш Участник, с 

който Организаторът се свързва, според реда му на изтегляне, съгласно т.7.1. във вр. 

с т.6.5. В случай, че и с него не може да се установи контакт в горепосочения срок, 

откаже да получи Наградата или не може да бъде намерен на посочения от него адрес 

за получаване на Наградата, последната остава неразпределена и ново теглене за нея 

не се организира. 

7.3. Наградите са поименни и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица. 

7.4. Ако в рамките на установените срокове не бъдат предоставени всички Награди, 

не се организира ново разпределение на останалите Награди.  

7.5. Печелившите Участници ще могат да си получат наградите по куриер на посочен 

от тях адрес. Преди да получи Наградата печелившият Участник следва да се 

легитимира с лична карта. Наградата може да бъде получена и от пълномощник, който 

се легитимира с лична карта и изрично нотариално заверено пълномощно. 

Получаването се удостоверява с протокол, подписан от двете страни или куриерска 

разписка/ товарителница. 

 

8. Права и отговорности:  

8.1. Организаторът не отговаря: (а) в случай че наградите не може или не бъдат 

получени, предоставени или ползвани от съответните Участници поради предоставени 

от съответните Участници, непълни, неточни или неверни данни за контакт или поради 

друга причина, за която тези Участници отговарят, или поради други технически и/или 

юридически пречки, свързани с конкретните печеливши Участници и/или техен 

представител/пълномощник; и (б) при невъзможност наградите да бъдат 

предоставени и/или използвани поради обстоятелства от непреодолима сила, поради 

нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства;  и в) 

при непредоставяне на награда поради отказ на съответния Участник да предостави 

необходимите за това данни или да подпише необходимите документи; 

8.2. 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. 

8.3. 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.  

8.4. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията на сайта, където 

тя се провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за 

влияние върху страницата на Кампанията, както и при съмнения за извършване на 

такива, Организаторът има право да отстрани съответния Участник, като в този случай 

Организаторът не е длъжен да мотивира или обяснява отстраняването.  

8.5. 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. 

8.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции 

за получаване на Наградата от Кампанията. 

 

9. Допълнителни разпоредби: 

9.1. С попълването на регистрационната форма всеки Участник предоставя на 

Организатора доброволно необходимите за участие в Кампанията и получаване на 
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наградата лични данни, изрично посочени в т. 4 от тези Правила. Данните ще се 

обработват с цел идентификация на Участниците и установяване на обратна връзка 

със спечелил Участник за получаване на наградата. Личните данни по т. 4 ще бъдат 

използвани с цел изпращане на допълнителна идентификация на Участник само в 

случай на несъответствие между данните в регистрационната форма за участие. 

Данните се съхраняват от Организатора за срок от 6 /шест/ седмици след датата на 

изтеглянето на победителите. Това е нужно за установяване на връзка с печелившия 

Участник и предоставянето на неговата награда, както е описано в точка 7. 

9.2. На Страницата на Кампанията ще бъдат публикувани собственото име и 

фамилията на печелившия Участник. 

9.3. Участниците и печелившите Участници са информирани от Организатора, че 

събирането и обработването на техните данни се осъществява от Организатора в 

съответствие с настоящите Правила и „Политика за защита на личните данни на „А1 

България“ ЕАД“, публикувана на интернет страницата на дружеството на адрес и 

налична в търговските обекти на А1 България. При регистрацията по реда на т.4 

съответното лице получава информация за посочената политика. При приемане на 

настоящите Правила всеки Участник се информира и приема посочените документи. 

9.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите 

Правила. Измененията и допълненията влизат в сила от датата на публикуването им 

на Интернет страницата на Кампанията. 

 

Настоящите Правила влизат в сила от на 01.12.2019 г. 
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