Спечели билет за филма „Помпей“ и още награди с VIVACOM TV
Правила и условия

1. Период:
От 17.02.2014 г. до 23:59 ч. на 27.02.2014 г.
2. Организатор:
"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, със съдействието на „А+ Синема“ ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Васил Левски 144, бл Б, ап 8, ЕИК
201094428.
3. Правила за Участие:
o
Участник в играта може да бъде всяко лице, което „харесва“ страницата на
VIVACOM във Facebook. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или
със сключване на договор за предоставяне на услуга.
o
В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни
лица;
o
В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на БТК
ЕАД и свързани компании, както и членове на техните семейства.

4.

Механизъм на играта

Играта се провежда в приложението Спечели билет за филма „Помпей“ и още
награди с VIVACOM TV на страницата на VIVACOM във Facebook;
o

При стартиране на приложението участниците дават съгласие за запис и
обработка на профилните им данни от Facebook платформата:
o

Име и фамилия

o

Регистриран e-mail адрес

o

Facebook ID

o

Населено място

o

Възраст

o

Участниците дават съгласие приложението да публикува информация от тяхно
име за извършени в него действия в рамките на Facebook платформата.

o

Всеки участник може да се регистрира за участие в играта само по веднъж на
ден.

o

Всеки ден ще бъде задаван един въпрос, на който участниците трябва да
отговорят правилно, за да получат право за участие в томболата, която ще бъде

изтеглена на 28 февруари. Въпросите имат три възможни отговора, като само
един от тях е верен.
o

Участниците трябва да се регистрират за участие в томболата след изпълнение на
горното изискване, като попълнят следните данни:
o

Име и фамилия

o

Телефонен номер

o

Дата на раждане

o

Участникът получава потвърждение за регистрация за участие в томболата за
награди.

o

Всеки има право да участва в играта по веднъж на ден.

o

Всеки участник може да покани неограничен брой свои приятели да инсталират
приложението и да се регистрират в томболата, като това му дава бонус
регистрация за участие, осигуряваща по-голям шанс за спечелване на награда.

5.

Награди

25 бр. двойни билети за прожекция на „Помпей“, които могат да бъдат използвани за
всяка от прожекциите на филма в кина от веригите Синема Сити в градовете София,
Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Кино Арена във Варна и Велико Търново до
20.03.2014 г. или докато филмът е на екран.
10 бр. USB флаш памет

6.

Определяне на печелившите. Получаване на наградите.

o
От общата база данни с участници, които са изпълнили условията в т.4 от
настоящите „Правила и условия“, ще бъдат изтеглени съответния брой печеливши,
според броя награди в т.5, и равен брой резерви, чрез автоматизиран софтуер, на
случаен принцип;
o
Томболата се тегли на 28 февруари, като печелившите се обявяват още на
същия ден до 14:00 ч. на страницата на VIVACOM във Facebook;
o
Организаторът ще се свърже с печелившите на посочените от тях контакти за
връзка за уточняване механизма за получаване на наградите в рамките на 5 (пет)
работни дни от провеждане на томболата;
o
Ако организаторът не успее да се свърже с победител в рамките на 5 работни
дни след публикуването на печелившите, победителят губи правото да получи
своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен
резервен печеливш;
o
Организаторът не носи отговорност в случай, че потребител е предоставил
невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена или
несъществуващ или деактивиран Facebook профил;
o
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7.

Допустимост

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници,
които:
o
Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на
участието и резултатите от играта;
o

Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие;

o
Използват
Facebook.
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Ограничения на отговорността:

o
Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на
Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели;
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 играта; недостъпност или неразположение на интернет или на
интернет страницата или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или
Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства;
o
Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по
никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.;

9.

Други условия

Условията на настоящата игра са достъпни на Facebook страницата на VIVACOM в
приложението Спечели билет за филма „Помпей“ и още награди с VIVACOM
TV и на уебсайта vivacom.bg;
o
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.
o
Победителите в играта се съгласяват да участват в последващи играта
рекламни активности, като Организаторите си запазват правото да използват
имената и информация за местожителството на участниците, техни фотографии,
аудио и/или видео записи за публично представяне;
o
С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и
предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената на
спечелилите във Facebook и на www.vivacom.bg.
o
VIVACOM може да променя настоящите правила, като промените влизат в сила
от датата на публикуването им на Facebook страницата на VIVACOM или на друга
изрично посочена дата.

