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ОФИЦАЛНИ ПРАВИЛА 

за провеждане на VIVACOM игра  

«Спечели пътуване с Vivacom и Bear Grylls» 

 

1. Период: 

От 11.10.2013 г. до 30.11.2013 г. включително. 

 

2. Организатори: 

"Българска телекомуникационна компания” АД (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 Дискавъри Комюникейшънс България 

ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител” 10, 

ет. 3, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 201736781. 

 

3. Правила за Участие: 

o Участник в играта може да бъде всяко лице, което се регистрира на промо 

страницата на играта в сайта VIVACOM www.vivacom.bg/TV. 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 АД и 

на компаниите, участващи в организирането на играта, както и членове на техните 

семейства. 

 

4. Механизъм на играта 

o Играта ще се проведе на промо страницата на играта в сайта VIVACOM 

www.vivacom.bg/TV; 

o Регистрацията в играта изисква участниците задължително да въведат 3 имена 

(име, презиме, фамилия), година на раждане, телефон за връзка, както и да 

потвърдят, че са съгласни с настоящите Правила за провеждането й; 

o Всеки участник може да играе максимум веднъж за периода на играта; 

 

5. Награди 

o Наградата в настоящата игра е Курс по оцеляване от Академията по Оцеляване 

на Беър Грилс (Bear Grylls Survival Academy, 

http://beargryllssurvivalacademy.com/).  

o Наградата включва 3-дневна екскурзия до Англия през март или април 2014-та 

година (ще бъде уточнено най-късно до края на месец Декември 2013 година), за 

1 пълнолетен възрастен (жена или мъж), с включени: 

http://www.vivacom.bg/TV
http://www.vivacom.bg/TV
http://beargryllssurvivalacademy.com/
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o Ако печелившият не е живущ в град София се осигурява 1 (една) нощувка в 

хотел в София в нощта преди пътуването и 1 (една) нощувка в хотел в София 

след края на пътуването; 

o Полет от София до Лондон; 

o След пристигане в Лондон, трансфер със брандиран джип на Академия по 

Оцеляване на Беър Грилс oт летището до горите на Съри (Surrey) на 1 ч. от 

Лондон; 

o Инструктаж и начало на 24-часовия курс по оцеляване: 

 Група от максимум 5-6 човека, предводена от сертифициран експерт-

преподавател по оцеляване от Академията по Оцеляване на Беър Грилс; 

 Екипировка, осигурена от Академията: 

o Спален чувал и надуваем дюшек; 

o Челник; 

o Раница; 

o Метални чаша, лъжица, и манерка; 

o нож за оцеляване от серията на Беър Грилс. 

 От пътуващия се очаква да има подходящо облекло спрямо сезона и терена: 

Организаторите ще осигурят предварително бюджет от 500 лв. без ДДС за 

закупуване на необходимата екипировка; 

 Осигурен е запас от храна, за вода и допълнителна храна оцеляващите ще 

трябва да се снабдят от природата; 

 Научаване на техники по намиране на хранителни билки/плодове, намиране 

на пътеки на животни, следене и ловуване на малки животни, самозащита и 

първа помощ в дивата природа, ориентиране, подсигуряване с въжета и 

преминаване на трудно достъпен терен, палене на огън, намиране и 

подготвяне на подслон, нощуване в природата; 

 

o След 24 часа оцеляване, трансфер към хотел Cannizaro House 

(http://www.cannizarohouse.com/), за почивка, душ, отдих, вечеря и питиета с 

целия тийм оцеляли и инструктор(и); 

o Нощувка, закуска, трансфер към летището на Лондон и полет обратно към 

София; 

o За спомен, участниците получават тениска на Академията по Оцеляване на 

Беър Грилс и ножа на Беър Грилс; 

o Всички разходи по пътуването, настаняването и храненето са за сметка на 

Организаторите; 

o Осигурена е медицинска застраховка за периода на пътуването; 

o Изисквания относно физическа подготовка на участниците: 

 Да могат да тичат бавно без спиране 20 мин; 

 Да могат да ходят по горски пътеки в подходящи обувки 40мин без 

спиране с товар от 10 кг.; 

 Да могат да плуват; 

 Да говорят английски език – ниво Elementary | Pre-intermediate или по-

високо. 

 

6. Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 

o Печелившият се изтегля от общата база данни с участници, чрез софтуер на 

случаен принцип; 

http://www.cannizarohouse.com/
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o Играчите участват в томболата само с една регистрация; 

o Организаторът проверява данните на печелившите участници и си запазва 

правото да дисквалифицира печеливш участник, който не отговаря на настоящите 

Правила, като наградата се предоставя на следващия по ред изтеглен резервен 

печеливш; 

o Спечелилите ще бъдат обявени на официалната промо страница в сайта 

VIVACOM www.vivacom.bg/TV на 06.12.2013 г.; 

o Организаторът ще уведоми печелившият по телефон, на посочените от 

участника контакти за връзка, за уточняване на начина за получаване и използване 

на наградата в рамките на 4 (четири) работни дни; 

o Ако Организаторът не успее да се свърже с печеливш в рамките на 4 работни 

дни след публикуването на резултатите от томболата на официалната промо 

страница в сайта VIVACOM www.vivacom.bg/TV, пeчелившият губи правото да получи 

своята награда и организаторът може да предостави наградата на следващия по ред 

изтеглен резервен печеливш;  

o Организаторът не носи отговорност в случай, че печеливш е предоставил 

невалиден телефон за контакт, грешни имена или друга невярна информация; 

o Спечелената награда не може да бъде заменяна за паричната й 

равностойност, но може да бъде преотстъпена на друго лице, което е пълнолетно и 

даде писмено съгласието си с условията на предоставяне на наградата; 

 

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 

резултатите от играта; 

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

o Са служители на Организаторите. 

 

8. Ограничения на отговорността: 

o 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 тази играта; недостъпност 

или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от 

тях; повреда на системата на сайта www.vivacom.bg/TV; други форсмажорни 

обстоятелства; 

 

9. Други условия 

o Условията на настоящата игра са достъпни промо страницата на играта «Спечели 

пътуване с Vivacom и Bear Grylls» в сайта VIVACOM www.vivacom.bg/TV ; 

http://www.vivacom.bg/TV
http://www.vivacom.bg/TV
http://www.vivacom.bg/TV
http://www.vivacom.bg/TV
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o Организаторите си запазват правото да променят настоящите „Правила и 

условия“, във всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването 

им; 

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 в страницата на VIVACOM. 


