Правила за участие в играта на БНТ и „Пътуващо лятно кино с БНТ1”

I. Въведение
С тези правила се уреждат условията за участие и провеждане на играта с награди, която
се организира от Българската национална телевизия В нея могат да участват всички, които
приемат условията за участие в играта и дадат верен отговор във Фейсбук страницата на
БНТ «Българска национална телевизия» на зададения въпрос.
1. Отговори правилно на въпроса в коментар под поста във Фейсбук
2. Харесай поста на БНТ във Фейсбук
3. Тагни двама приятели в коментар под поста във Фейсбук
При изпълнение на условията за участие в играта с награди участниците в жребия имат
еднакви възможности за получаване на награда. Резултатът от жребия е случаен.
Участниците в играта отговарят на въпроси и изпълняват условията на играта, поместена
във Фейсбук профила на БНТ «Българска национална телевизия». Наградите ще бъдат
раздадени след теглене на жребий.
II.Организатор
Организатор на играта е Българската национална телевизия, ЕИК 000672350, с адрес: гр.
София 1040, ул. Сан Стефано 29, тел. 02/ 814 2275.
III. Продължителност на играта
Играта ще продължи от 08 август 2018г. до 10 август 2018 г. включително.
IV. Провеждане на играта
Участник в играта е всяко лице, което е отговорило на въпроса/въпросите и е изпълнило
условията на играта в срок преди обявяване на следващия въпрос от играта.
Организаторът си запазва правото да изключи от играта всички участници и свързаните с
тях лица, за които се установи, че са злоупотребили със системата.
За злоупотреба със системата се счита преди всичко използването на каквито и да е
компютърни кодове, увреждащи програми или каквото и да е друго, което би
възпрепятствало и осуетило играта или би дало възможност за нейната злоупотреба.
Организаторът не носи отговорност за каквито и да е последствия, които могат да бъдат
причинени на участник в играта и/или трето лице, при евентуална злоупотреба с играта и
системата за нейното провеждане, неактивност на услугата поради неправилно ползване,

неактивност на услугата поради прекъсване на интернет-достъпа, прекъсване на
електрическото захранване или други технически трудности, които биха могли да
възпрепятстват временно или за по-дълъг период от време ползването на услугата, както и
каквито и за каквито и да е други нежелани последствия, които биха могли да бъдат
причинени на участника или на трети лица, в резултат на провеждането на играта с
награди.
В играта с награди не могат да участват служители и работещи в БНТ и членовете на
техните семейства, включително лица, служители на спонсора/спонсорите на играта и
членовете на техните семейства.
V.НАГРАДЕН ФОНД
Участниците в играта могат да спечелят следната награда:
•

Два билета за концерта на MTV Present Varna Beach, който ще се състои на 12
август 2018г. в гр. Варна, южен плаж.

Наградите не могат да се изплащат в брой.
VI. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
Жребият се тегли на принципа на случайния избор на името поставено под поредна
номерация на участника, участвал в играта с награди и отговорил и изпълнил условията на
играта вярно.
Резултатите от жребия са окончателни и не могат да се обжалват.
VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Името на всеки победител се публикува като съобщение във Фейсбук профила на БНТ
«Българска национална телевизия» след изтеглянето на жребия
Награденият получава наградата си лично на входа на събитието на MTV Present Varna
Beach, който ще се състои на 12 август 2018г. в гр. Варна, южен плаж.
Уведомлението ще бъде изпратено в лично съобщение на неговия Фейсбук профил, с
който е участвал в играта. Дата за получаването на наградите е на 12 август. След
изтичане на посочения срок награди не се раздават, а награденият губи правото си да
изисква получаване на награда. За неполучените награди не се провежда повторен
жребий. За да получи наградата си, печелившият следва да удостовери самоличността си
със съобщението в личния си профил във Фейсбук.
Ако изтегленото лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или не
предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този
случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на

спечелилото награда лице. Същевременно организаторът получава правото да се
разпорежда с наградата по свое усмотрение.
VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
С участието си в играта участникът приема всички условия, описани в правилата на
играта, които са публикувани на интернет-страницата bnt.bg.
Организаторът има право да откаже регистрация на лице, за което има данни или може да
направи предположение, че посочва данни недобросъвестно. Организаторът не носи
отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто лични данни са използвани от друго
лице, независимо дали е дало или не съгласие за това. Всеки участник има право на
достъп и поправка на своите лични данни по начина предвиден в Закона за защита на
личните данни. Участникът се задължава при регистрация да не публикува под каквато и
да е форма и начин изявления, съдържащи, национална, религиозна, политическа, расова,
етническа нетърпимост, обида и/или клевета срещу кое да е лице; заплаха за живота и
неприкосновеността: призоваване към извършване на престъпление; рекламно послание с
комерсиална цел; информация относно личния живот на трети лица; каквато и да е
информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави.
Организаторът /БНТ/ има право незабавно да преустанови участието на недобросъвестни
лица в играта.
В случай на какъвто и да е спор или неяснота, правилата, публикувани на интернетстраницата bnt.bg са с предимство по отношение на всички други публикации, независимо
дали в печатна, електронна или каквато и да е друга форма. Електронният адрес за
въпроси и рекламации е: gledam@bnt.bg.

