ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
НА ПРОМОЦИЯ И ТОМБОЛА НА KIDAMOM С VIVACOM

1. Организатор:
„КИДАМОМ“ ООД, със седалище гр. София, ул. Св. Седмочисленици 11, вх. Б, ап. 14, ЕИК
202513996, със съдействието на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД
(VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул. Цариградско
шосе, № 115И, ЕИК 831642181

2. Период:
От 0.00 часа 1 Юни – до 24.00 часа на 31 Юли 2015 г. включително.

3. Условия на промоцията:
3.1. В периода на промоцията всяко лице, може да получи в магазините на VIVACOM
карта с активационен код за 2-седмичен безплатен достъп до мобилното приложение
KIDAMOM.
3.2. В периода на промоцията всяко лице, може да закупи 1-годишен достъп до мобилното
приложение KIDAMOM на промоционална цена от 20 лв. с ДДС, от магазин на VIVACOM,
с карта с активационен код или онлайн чрез платформата VIVA Apps.
3.3. В края на промоционалния период, всички клиенти които са активирали 1-годишен
достъп до мобилното приложение KIDAMOM участват в томбола за разпределение на три
награди - 3 ваучера по 50 лв. всеки за онлайн пазаруване от онлайн магазина на Кидамом
– Kidaland.com.
4. Механизъм на играта:
За да участват в томболата с награди, клиентите е нужно единствено да закупят карта за
годишен абонамент до мобилното приложение Кидамом по време на промоционалния
период от 2 месеца.
Право на участие имат само клиенти – физически лица.

5. Награди
3 ваучера по 50 лв. всеки за онлайн пазаруване от онлайн магазина на Кидамом –
Kidaland.com

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите.

6.1. На 1 Август 2015 г. ще бъдат изтеглени на случаен принцип, чрез специализиран
софтуер, трима печеливши от томболата по т. 3.3.
Имената на победителите ще се публикуват във Facebook страницата на VIVACOM.
6.2. За да получат наградата си, победителите се съгласяват да предоставят в лично
съобщение до организатора във Facebook страницата на VIVACOM следните данни:




Три имена
Имейл адрес
Телефон за връзка

6.3. Ако победителят е непълнолетен, той трябва да бъде придружен от родител или
настойник при получаването на наградата.
6.4. В случай, че победителят не се свърже с организатора в рамките на 30 календарни
дни, от датата на публикуване на печелившите, той губи правото си да получи своята
награда.
6.5. Организаторът, в срок до 5 работни дни след получаване на личното съобщение по
т. 6.2, ще се свърже с победителя на посочените от него имейл и/или телефонен номер
за уточняване на механизма и срока за получаване на наградата.
6.6. Организаторът не носи отговорност спрямо победител, предоставил невалиден
телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена или несъществуващ
или деактивиран Facebook профил.
6.7. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

7. Други условия
7.1. С регистрирането си в мобилното приложение през периода на промоцията и след
закупуването на 1-годишен достъп, всеки участник дава съгласието си предоставени от
него лични данни, да се обработват от „КИДАМОМ“ ООД и VIVACOM, включително да се
предоставят на трети лица, за целите на провеждане на играта и при спазване
разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
7.2. Организаторът има правото в установените от закона граници да използва гласа,
образа, снимки, име, телефонен номер и други подобни на спечелилите награда
участници, за реклама, както и в рекламни, маркетингови или промоционални материали
без допълнително възнаграждение или предварително уведомяване, като с участието си
в конкурса се счита, че всички участници дават съгласието си за това.
7.3. С подаване на заявка за участие в томболата всеки участник дава съгласие и
предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената на спечелилите
във Facebook страницата на VIVACOM и на www.vivacom.bg.
7.4. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва
настоящите условия и правила, както и да промени периода на конкурса. Организаторът
си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни причини.
7.5. Организаторът не носи отговорност за дефектно или неуспешно електронно
предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината, по

отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или
доставчици, използвани по отношение на този конкурс; недостъпност или
неразположение на интернет или на Приложението или комбинация от тях; повреда на
Приложението, на сайтове или Facebook платформата; други форсмажорни
обстоятелства.
7.6. Организирането, представянето, провеждането и регламента на конкурса по никакъв
начин не се контролират или управляват от Facebook.
7.7. Включването на участниците в томболата означава, че те са приели както настоящите
условия и правила за провеждане на конкурса и се считат обвързани с тях, като тези
условия и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите
във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

