Правила за участие в Кампанията
„Шампионска лига 2022 - Финала”
1. Място и период за участие:
1.1. Кампанията „Шампионска лига 2022 - Финала” („Кампанията”) се провежда: (а) на мобилната
интернет страница: https://а1cup.mobi, достъпена през мобилно устройство или (б) чрез
изпращане на SMS до кратък номер 1628 от мобилно устройство.
1.2. Периодът за участие в Кампанията е от 10:00 ч. на 29.04.2022 г. до 23:40 ч. на 28.05.2022 г.
2. Организатори:
2.1. Организатор на Кампанията е „А1 България” ЕАД, със седалище и адрес на управление: 1309
София, ул. ”Кукуш” № 1 („Организаторът“ и/или „А1“) със съдействието на „ЛИНК Мобилити
България“ ЕАД, ЕИК 131384920, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район
Триадица, пл. "България" № 1, бл. Административната сграда на НДК – Проно, ет. 7 и адрес за
кореспонденция: гр. София 1463, пл. "България" № 1, бл. Административната сграда на НДК –
ПРОНО, ет. 7 („Партньор“), което дружество осигурява поддръжката на мобилния портал
https://а1cup.mobi, осигурява и организира получаването на наградите от спечелилите участници.
3. Участници:
3.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо или юридическо лице с
постоянен адрес/седалище в Република България, което в Периода на участие кумулативно:
3.1.1. е абонат на А1 по договор за предоставяне на мобилна услуга или е клиент на предплатена
мобилна услуга;
3.1.2. е абонат на Услугата „A1 cup“, съгласно „Условия за ползване на Услугата A1 Cup”,
достъпни на адрес: https://a1cup.mobi/terms и абонаментът му е активен;
3.1.3. към момента на участие има минимум 4 платени седмични абонаментни такси за услугата
„A1 Cup”, за да участва в тегленето на голямата награда, или 1 платен седмичен абонамент, за да
участва в тегленията за поощрителната награда, всички посочени по т.5 по-долу; и
3.1.4. в периода на участие в Кампанията реализира участие при условията, описани по-долу в т.4.
3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора и на Партньора, както и
служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа при Организатора и/или
Партньора, в качеството им на предприятия-ползватели на тези работници/служители под тяхно
ръководство и контрол, както и членове на техните семейства.
3.3. В Кампанията нямат право да участват лица на възраст под 14 години. Непълнолетните и лицата,
поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или
попечител, включително за получаване на награда.
3.4. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира всеки участник, ако има разумно
основание да смята, че участникът е нарушил която и да е разпоредба на Правилата за Кампанията.
3.5. Право да получи награда от Кампанията има абонатът или потребителят, който ползва
съответния мобилен номер, с който се регистрира за участие в Кампанията.
3.6. Участниците в Кампанията гарантират, че всяка подадена от тях информация е вярна, актуална
и пълна.
4. Механизъм на участие:
4.1. Участието в Кампанията се реализира на мястото и в периода по т. 1 от тези Правила при
следните условия:
4.1.1. Участникът даде своето предположение за шампион на Шампионската лига 2022, на адрес:
https://a1cup.mobi/ на специално обособената секция за Шампионската лига 2022 – Финала или чрез
изпращане на SMS до номер 1628 с името на своя фаворит за шампиона на Шампионска лига 2022.

4.1.2. Допустимо е имената на отборите да са изписани на латиница или кирилица. Не е
задължително имената на отборите да са изписани правилно, но следва да се разбира по безспорен
начин за кой отбор се прави предположението.
5. Награди:
Предвидени са 6 бр. награди, както следва::
Голяма награда
1 бр. Смарт телевизор 43 инча
Поощрителна награда

5 бр. реплика на официалната футболна топка на Шампионската лига
2022
Посочените награди се осигуряват от Партньора.

6. Разпределяне, теглене и получаване на наградите:
6.1. Всички Участници, които отговарят на условията за участие в Кампанията, описани в точки 3 и
4 по-горе, могат да получат еднократно една от Наградите по т.5.
6.2. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична или друга равностойност.
6.3. Определянето на Участниците, които печелят награда, се извършва посредством електронно
теглене чрез използване на специализиран автоматичен софтуер, в присъствието на комисия,
съставена от служители на Организатора и/или Партньора, която удостоверява резултатите от
определянето на печелившите. Тегленето ще бъде извършено на 27.06.2022г.
6.4. Спечелилите Участници се обявяват на страницата на Организатора и на - https://а1cup.mobi/.
6.5. Независимо от предходната разпоредба, в срок до 3 (три) дни след изтеглянето им, спечелилите
Участници ще бъдат уведомени от служител на Организатора и/или Партньора с обаждане на
мобилния номер, с който са участвали в Кампанията, за начина, по който могат да получат
спечелената от тях награда. При осъществяване на контакт със спечелилия участник, последният
посочва трите имена и дата на раждане на титуляря на услугата, както адрес и телефон за контакт.
6.6. След определяне на всеки печеливш Участник се изтеглят по още 3-ма (трима) резервни
печеливши Участници. Резервните печеливши Участници могат да заместят предходния изтеглен,
при условие, че последният не отговаря на условията, не може да бъде открит и/или не може да
получи наградата в срока по т. 6.10. от настоящите Правила и/или е отказал да предостави
необходимата информация по т. 6.5. от настоящите Правила.
6.7. Право да получи Награда има само лице, отговарящо на изискванията по т. 3, спазило механизма
за участие по т. 4.
6.8. При получаването на Наградата печелившият Участник представя личната си карта единствено
и само за удостоверяване на самоличността си. Личната карта не се копира и/или сканира. Освен
лично, наградата може да бъде получена и с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа.
Когато спечелилият Участник е абонат на Организатора – юридическо лице, Наградата се получава
от овластен негов представител. Получаването на Награда се удостоверява чрез съставяне на
двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия Участник и от служител на
Организатора и/или Партньора, или от куриер. Предоставянето може да се удостоверява и чрез
товарителница.
6.9. В случай, че към момента на изтегляне на спечелилите Участници, договорът за предоставяне
на електронни съобщителни услуги, сключен между съответния Участник и А1 България за
телефонния номер, с който Участникът се е регистрирал за участие в Кампанията, е прекратен или
предплатената му карта е неактивна по вина на Участника, последният губи правото да получи
Награда, а тя се предоставя на следващия изтеглен резервен Участник.
6.10. Срокът за получаване на наградите е до 30 работни дни след уведомяването на спечелилия
Участник по телефона съгласно т.6.5.
6.11. Всяка Награда се доставя на посочен от съответния спечелил участник адрес чрез куриер,
избран от Организатора и/или Партньора и за сметка на последния. При предаване на наградата
спечелилият участник подписва приемо-предавателния протокол по т. 6.8 и/или товарителница.

6.12. Ако в рамките на установените срокове не се раздаде наградата, не се организира ново
разпределение.
7. Права и отговорности:
7.1. Организаторът и Партньорът не отговарят: а) в случай, че Наградата или която и да е част от нея
не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печелившият
Участник да получи Наградата или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с
конкретния победител; 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.
7.2. 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. Забранени са всякакви опити за манипулиране на Кампанията в мобилния портал, където се
провежда. При всякакви злоупотреби, които могат да бъдат използвани за влияние върху
Кампанията, 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
дисквалификацията. За манипулация по тази точка ще се счита включително използването на
техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното
лице в Кампанията.
7.4. Организаторът не отговаря за качеството на Наградите и не носи гаранционна отговорност за
предоставяните Награди. Въпроси свързани с качеството и ползването на Наградите могат да бъдат
отправени към Партньора, без последният да се ангажира с гаранция за качеството им.
8. Допълнителни разпоредби:
8.1. С участието си в Кампанията посредством мобилния портал https://а1cup.mobi и/или SMS ,
участниците приемат настоящите Правила и се задължават да ги спазват.
8.2. Участниците и печелившите участници предоставят на Организатора и Партньора доброволно
необходимите за участие в Кампанията и получаване на награда лични данни, като са информирани
от Организатора, че събирането и обработването на техните 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 А1 България.
8.3.
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.
8.4.
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 и/или неговия обработващ лични данни (Партньора) да осигури по-нататъшното
участие на Участника в нея.
8.5. Организаторът има право при спазване на разпоредбите на действащото законодателство да
изпраща съобщения, свързани с промотиране на Кампанията на Абонати на Услугата А1 Cup по своя
преценка и по всяко време (без часовия интервал от 18.00 ч. до 09.00 ч.).
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.

8.6. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила, като
публикува промените на https://а1cup.mobi.
8.7. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на адрес: https://а1cup.mobi.
Настоящите Правила влизат в сила на 29.04.2022 г.

