
 

 
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА НА КИДАМОМ И VIVACOM  

 

1. Период: 

От 15.10.2014 г. до 15.11.2014 г. включително. 

2. Организатори:  

2.1 "Българска телекомуникационна компания” ЕАД (VIVACOM), със седалище и 

адрес на управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе” № 115 И, 

вписано в Агенция по вписванията с  ЕИК 831642181,  съвместно с КИДАМОМ 

ООД, ЕИК 202513996.  

3. Правила за Участие:  

3.1 Участник в играта може да бъде всяко лице, което се регистрира на сайта на 

Кидамом www.kidamom.bg преди 15.11.2015. Участието в играта не е 

обвързано с покупка на стока или със сключване на договор за предоставяне на 

услуга. 

3.2 В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни 

лица; 

3.3 В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на 

организаторите и свързани с тях компании. 

 

4. Механизъм на играта 

4.1 Играта ще се проведе на корпоративния сайт на КИДАМОМ ООД 

www.kidamom.com, като информация ще бъде налична и на сайт на VIVACOM:  

www.vivacom.bg 

4.2 При стартиране на участието в играта, участниците задължително трябва да 

се регистрират на сайта на партньора www.kidamom.com, като попълнят Име, 

Фамилия, Имейл, дата на раждане, пол и парола. 

4.3 Победителите в играта могат да бъдат само участници, които са навършили 

пълнолетие. 

 

5. Награди 

5.1 Наградите са общо 10 бр., както следва: 

 3 бр. таблета Prestigio Kidamom в комплект с весело калъфче във 

формата на животни и тримесечен достъп до Kidamom.  

 7 бр. едногодишни достъпа дo Kidamom 

 

Всеки регистрирал се участник получава еднократно, безплатен двуседмичен период 

за достъп до услугата Kidamom; 

 

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 
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6.1. От общата база данни с участници, които са се регистрирали на сайта на 

Кидмаом www.kidamom.com, ще бъдат изтеглени общо 10 (десет) победители 

и до 10 (десет) резерви, чрез специализиран софтуер на случаен принцип. 

Първите трима изтеглени печелят последователно по 1 бр. таблет Prestigio 

Kidamom, следващите 7 изтеглени - едногодишен достъп дo пълното 

съдържание на Kidamom.  

6.2. Представител на организатора ще се свърже с тримата спечелили таблети 

чрез телефонно обаждане (клиентът трябва да остави актуален телефонен 

номер за връзка), за да ги уведоми за наградата и за начина на получаването 

й, а останалите 7 ще бъдат уведомени само по имейл за начина на 

получаване на наградите си. Връзката с печелившия участник ще става до 5 

дни след изтегляне на томболата. 

6.3. По реда на изтеглянето всеки резервен участник може да замести 

печелившия участник, в случай че последният не може да бъде открит 

според условията описани в т. 6.2.  

6.4. Ако в срока упоменат в т. 6.2 съответният печеливш не бъде открит, се тегли 

нов печеливш и се процедира съгласно правилата в т.6.2., до финалното 

раздаване на наградите. 

6.5. Спечелилите ще бъдат обявени на корпоративния сайт на www.vivacom.bg на 

17.11.2014 г.; 

6.6. Организаторът не носи отговорност спрямо победител, предоставил 

невалиден телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни 

имена. 

6.7. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им 

равностойност. 

 

7. Допустимост  

7.1 Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите 

участници, които:  

7.1.1 Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на 

играта; 

7.1.2 Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие; 

7.1.3 Са служители на Организатора или свързани с него компании. 

 

8. Ограничения на отговорността: 

8.1 Организаторът не носи отговорност за:  

8.1.1 Дефектно или неуспешно електронно предаване на данни;  

8.1.2 Повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение 

на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или 

доставчици, използвани по отношение на тази играта; 

8.1.3 Недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата 

или комбинация от тях; 

8.1.4 Повреда на системата на сайта; 

8.1.5 Други форсмажорни обстоятелства. 
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9. Други условия 

9.1 Условията на настоящата игра са достъпни на www.vivacom.bg и на 

www.kidamom.com 

9.2 Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила, във 

всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им. 

9.3 С участието си в играта, участниците се съгласяват предоставените от тях 

лични данни да се използват от Организаторите за целите на организиране на 

играта, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с 

организиране на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и 

съхраняват при условията на Закона за защита на личните данни. Събраните 

данни могат да бъдат използвани включително и за целите на директен 

маркетинг от Организаторите или от трети страни само при условията на 

Закона за защита на личните данни. 

9.4 Печелившите участници могат да бъдат помолени да участват в последващи 

играта рекламни активности, като Организаторите си запазват правото да 

използват имената и местожителството на участниците, техни фотографии, 

аудио и/или видео записи за публично представяне. 

9.5 С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и 

предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената на 

спечелилите на страницата на организаторите. 
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