1. Период: От 03.07.2018 г. до 22.07.2018 г. включително
2. Организатор: "Българска телекомуникационна компания” EАД
(VIVACOM), със седалище и адрес на управление: гр. София 1784, бул.
"Цариградско шосе” № 115 И, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК
831642181
3. Правила за участие: Участието в играта не е обвързано с покупка на стока
или със сключване на договор за предоставяне на услуга. В избора за
разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни лица. В
разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК
ЕАД.
4. Механизъм на играта: Играта се провежда в профила на VIVACOM във
Instagram https://www.instagram.com/vivacombg/
За да е валидно участието Ви в играта, трябва да публикувате в личния си
профил снимка с оранжев елемент с хаштаг #кодоранжево и да тагнете
@vivacombg или да го добавите в описанието на снимката. В играта участват
всички снимки, независимо от датата на публикуването им, които
изпълняват горните условия.
С участието си в играта се съгласявате VIVACOM да публикува в профила си
в Instagram https://www.instagram.com/vivacombg/ публикуваната от Вас
снимка. Броят снимки, с които да участвате в играта, е неограничен. Всеки
печеливш няма право да участва отново.
5. Награди: - три телефона Nokia 8.
6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите. Печелившите
участници се определят от жури в лицето на Иван Шишиев, Антоанета
Илиева – Точка и GoGuide . Техните имена ще бъдат събрани от
администраторите на профила на VIVACOM в Instagram
https://www.instagram.com/vivacombg/.
Всяка седмица ще бъдат избирани до три снимки, от един от участниците в
журито, които ще бъдат публикувани на профила на VIVACOM в Instagram,
като всеки понеделник (съответно 09.07.2018, 16.07.2018 и 23.07.2018) ще
бъде избиран един печеливш, както и реда, в който са подредени като
резервни печеливши, останалите двама участници.
Победителите ще бъдат обявени впрофила на VIVACOM в
Instagram.Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от
определянето на печелившите участници да се свърже с победителите на
посочените от тях профили в Instagram чрез лично съобщение. За да получи
наградата си, победителят следва в рамките на 2 дни да върне отговор като
предостави в лично съобщение до Организатора в Instagram следните

данни: три имена; телефон за връзка, точен адрес на офис на фирма Еконт
за получаване на наградата и да даде съгласието си за обработване на тези
лични данни. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не
получи обратна връзка от него 2 дни след уведомяването му от
Организатора, то победителят губи правото да получи своята награда и тя
може да бъде предоставена на следващия по ред, избран резервен
печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е
предоставил невалидни данни – непълен или неточен имейл адрес; грешни
имена или грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на
наградата.
Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й
равностойност. Наградата се получава на посочения от победителя адрес за
доставка на наградата. В случай че победител не получи своята награда
поради причини, които не зависят от Организатора или поради представяне
на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото
си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.
Наградите ще се изпращат на победителите, представили валидно съгласие
за обработване на лични данни в рамките на пет работни дни след тяхното
съгласие.
7. Допустимост: Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на
наградите участници, които:
· Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране
на резултатите от играта;
· Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;
· Използват нередовни, неоторизирани или дублирани имейл адреси;
· Са служители на Организатора.
8. Ограничения на отговорността: Организаторът не носи отговорност за:
грешни или подвеждащи имена на потребители и данни за имейл адрес,
телефон или адрес; повреда на комуникационната връзка, независимо от
причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити,
сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на играта;
недостъпност или липса на интернет или на интернет страницата или
комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други подобни.
9. Други условия: Условията на настоящата игра са достъпни на интернет
страницата на www.vivacom.bg. Организаторите си запазват правото да
променят настоящите правила. Измененията влизат в сила от датата на
публикуването им на www.vivacom.bg. Организаторът си запазва правото
изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни причини за това.

В случай че лицето участник не желае да бъде информиран за предстоящи
томболи и игри, то той може да изрази своето несъгласие съгласно Закона
за електронните съобщения, като изпрати писмена молба до VIVACOM на
адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“ № 115И.
Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както
настоящите условия и правила за провеждане на играта 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.

