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I. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯ  

Кампанията ще се проведе на 24.01.2017 г., 25.01.2017 г. и 26.01.2017 г. 
между 14:00 и 17:00 часа във Facebook страницата на Организатора на 
адрес www.facebook.com/TelenorBulgaria.  

II.ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА  

„Теленор България“ ЕАД“, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на 
управление в гр. София, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк 
София, сграда 6, наричано по-долу за краткост „Организатор” или 
„Теленор”.  

III.ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА  

Настоящата кампания ще се проведе на територията на Република 
България.  

IV.УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА  

https://web.facebook.com/TelenorBulgaria/
https://web.facebook.com/notes/telenor-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%8A%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-ready4grisho2017-%D0%B7%D0%B0-50-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD/1321444401250179/
http://facebook.com/TelenorBulgaria


 
 

В кампанията могат да вземат участие всички физически лица, навършили 
16 (шестнадесет) години, с валидна регистрация във Facebook, които са 
харесали страницата на Организатора във Facebook на адрес 
www.facebook.com/TelenorBulgaria, разрешили са опцията за получаване на 
лични съобщения от всеки във Facebook и които са отговорили вярно под 
фото пост на Организатора в конкретния период на Кампанията и в 
гореописания часови диапазон.  

Участието в Кампанията не е обвързано със закупуване на стоки и/или 
услуги от Теленор.  

V.НАГРАДИ  

В Кампанията могат да бъдат спечелени общо 50 (петдесет) двойни билета 
за първия мач на Григор Димитров в турнира от сериите ATP 250 - Garanti 
Koza Sofia Open, които са разпределени, както следва в дните на 
провеждане на Кампанията:  

· 24.01.2017 г. – 15 (петнадесет) двойни билета; 

· 25.01.2017 г. – 20 (двадесет) двойни билета; 

· 26.01.2017 г. – 15 (петнадесет) двойни билета. 

VI.МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА  

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници.  

За да участва в разпределението на наградите, всяко лице, което 
съответства на условията по т.IV, следва да отговори вярно на зададен 
въпрос, свързан с кариерата на Григор Димитров, като избере и публикува 
като отговор под съответния пост един от четирите възможни 
предварително дадени отговори. Въпросите се публикуват на страницата на 

http://facebook.com/TelenorBulgaria


 
 

Организатора www.facebook.com/TelenorBulgaria на датите и в точно 
определения часови диапазон, посочени в т.I., както следва: 

· 24.01.2017 г., между 14:00 и 17:00 

· 25.01.2017 г., между 14:00 и 17:00 

· 26.01.2017 г., между 14:00 и 17:00 

Всеки участник в Кампанията трябва да постави коментар чрез своя 
Facebook профил под съответния фото пост от Кампанията в посочения 
часови диапазон, отговаряйки точно с един от четирите възможни отговора, 
описани под въпроса. 

Участник, който е коментирал извън конкретните дати и часове на 
Кампанията и/ или е посочил грешен отговор или отговор, различен от 
посочените четири отговора за конкретния фото пост, се дисквалифицира, 
тъй като не отговаря на т. IV от настоящите условия и правила, съответно 
не участва в разпределението на наградите.  

Съдържанието на коментарите под конкретния пост следва да отговаря на 
зададената тема в поста и да не нарушава Общите правила за използване 
на Facebook страницата на Организатора (https://goo.gl/sf7uoi). Коментари, 
нарушаващи Общите правила за използване на Facebook страницата на 
Организатора, ще бъдат изтривани без предупреждение или уведомление 
до съответния участник. Коментари, съдържащи нецензурни, обидни и 
непристойни думи и изрази, и подлежащи на изтриване, няма да бъдат 
зачитани и съответно участниците, автори на тези коментари, няма да 
бъдат допуснати до участие в разпределението на наградите.  

Всеки участник в Кампанията има право да получи само по една награда. В 
случай че лице с едно и също име и един и същи Facebook профил бъде 

http://facebook.com/TelenorBulgaria
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fsf7uoi&h=ATO2Xy6z3cTOAbiDY3UGEInFlYayOYvXBN7TkDpq2ktCuRPZwcWQlQ2paWEwT4TPQBG8ZT49UTzocGOWm-P-MRR9ZuGANYATeLdJJjcZ7fueFB82H4uuNKUgFCbpXBYBw6CkHyMMZw


 
 

изтеглено като печеливш за втори път, се пристъпва към резервните 
участници, подредени по реда на тяхното изтегляне за всеки жребий. 

В случаи че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за 
присъствието на събитието се изисква същият да бъде придружен от 
пълнолетно лице, спазвайки правилата, описани на 
http://www.arenaarmeecsofia.com/und... 

VII.РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ  

Тегленето на наградите между участниците в Кампанията, които са 
изпълнили условията за участие, посочени по-горе, ще се извършва на 
адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. 
„Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители 
на Организатора.  

Наградите за всеки фото пост от Кампанията се теглят и спечелилите 
участници ще бъдат информирани в рамките на деня, следващ 
публикуването на конкретния пост.  

Например – ако първият пост е публикуван на 24.01.2017 г., наградите, 
предвидени за този пост се теглят, съответно спечелилите се уведомяват, в 
срок до 25.01.2017 г. 

Всеки печеливш участник ще бъде уведомен от служител на Организатора с 
лично съобщение към Facebook профила, с който участникът е коментирал 
под пост в периода на Кампанията, за детайлите относно получаване на 
наградата, като за целта участникът следва да е разрешил получаването на 
лични съобщения на своя профил от всички във Facebook.  

При тегленето на наградите за всеки един фото пост по време на 
Кампанията, ще бъдат изтеглени, както следва: 

· 24.01.2017 г. – 15 печеливши участници и 7 резервни участници; 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.arenaarmeecsofia.com%2Funder_18_years%2Fbg&h=ATNBELhGsFjgi_kC_G6Gm5kBdhDB0_XrVGdbNuy-lt36b51oHtDIr6ljjEdhVYRQ3Jk0lD1y6_YwwgriXbn_0QOd8HfRZPX0URgmzMhwTnXAsHQdnoRaUc6BNAPKMtWMK3KRHrmqfw


 
 

· 25.01.2017 г. – 20 печеливши участници и 7 резервни участници; 

· 26.01.2017 г. – 15 печеливши участници и 7 резервни участници. 

В случай че в срок от 24 (двайсет и четири) часа печеливш участник не 
отговори на личното съобщение в профила си, с което е уведомен от 
Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването ѝ, 
същият губи правото си на награда.  

В този случаи се пристъпва към награждаване на първия изтеглен резервен 
участник, като по отношение на него се прилагат гореописаните правила.  

В случай че и той не потвърди в срок от 24 часа получаването на наградата 
се пристъпва към награждаване на следващите резервни участници по реда 
на тяхното изтегляне до изчерпването им.  

Печеливш участник/резервен участник губи правата си върху наградата и 
ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в 
настоящите Условия и правила за провеждане на Кампанията.  

VIII.ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ  

Печелившите/съответно изтеглените резервни участници, когато е 
приложимо, ще получат лично съобщение от служител на Организатора на 
своя профил във Facebook, от който са отговорили под съответния фото 
пост, с което ще бъдат уведомени за спечелената награда.  

Печелившите/ съответно изтеглените резервни участници следва да 
отговорят на това лично съобщение в срок до 24 часа, като следва да 
представят/ изпратят на Организатора актуален телефонен номер за връзка 
и имена по документ за самоличност, за да могат да получат спечелената 
награда.  



 
 

Наградите се получават от магазин на Теленор в населено място, посочено 
от печелившия участник. Тази информация се изяснява предварително при 
уточняването на детайлите за получаване на наградата, инициирано от 
Организатора чрез лично съобщение във Facebook.  

В случай че в посоченото от печелившия участник населено място няма 
магазин на Теленор, Организаторът и печелившият участник уговарят друг 
начин, по който наградата да бъде получена от печелившия участник.  

При получаването на наградата от Организатора, всеки печеливш следва 
еднократно да удостовери самоличността си с документ за самоличност.  

В случаи че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за 
получаването на наградата от магазин на Теленор се изисква, същият да 
бъде придружен от негов родител или настойник. 

Документът за самоличност не се сканира/копира и данните от него не се 
записват от Организатора. Печелившите, съответно резервни (когато е 
приложимо) участници, които не са потърсили наградата си в 
предварително уточнен с Организатора магазин на Теленор, отказали са 
получаването ѝ или представител на Организатора не е успял да се свърже 
с тях в сроковете, посочени в раздел VII, губят правото си на получаване на 
награда.  

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Настоящите условия и правила са публикувани на Facebook страницата на 
Организатора - https://www.facebook.com/TelenorBulgaria.  

Организаторът на Кампанията има право, с което участниците се 
съгласяват, да променя и допълва настоящите условия и правила по всяко 
време, като публикува съответните изменени/допълнени условия и правила 
на Facebook страницата на Теленор - www.facebook.com/TelenorBulgaria.  

https://facebook.com/TelenorBulgaria
http://facebook.com/TelenorBulgaria


 
 

Промените влизат в сила от момента на публикуването им.  

Участник в Кампанията, спечелил награда съгласно тези условия и правила, 
няма право на замяна на спечелена награда с паричната ѝ равностойност.  

Спечелил участник не може да прехвърля наградата на друго лице.  

Всеки участник се съгласява и приема, че спечелването на награда в 
кампанията може да породи допълнителни разходи за участника, които не 
са включени в наградата (напр. транспортни разходи и др.).  

Участникът е отговорен за заплащането за негова сметка на всички разходи, 
свързани с получаването и използването на награда от Кампанията.  

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с 
използването на награда. Организаторът не носи отговорност в случай на 
отмяна на мач на Григор Димитров в турнира от сериите ATP 250 - Garanti 
Koza Sofia Open, в случай на каквато и да е промяна или насрочване на 
нова дата от посочените в билетите. 

Всеки участник, спечелил награда, изрично и доброволно се съгласява да 
бъде фотографиран, излъчван, показван и обявяван по всякакъв начин в 
публичното пространство, в електронни и печатни медии, интернет 
страницата на Организатора, социални мрежи и др., в това число с 
посочване на имената му и линк към профила му във Facebook, като 
печеливш в кампанията без каквото и да било допълнително заплащане от 
страна на Организатора. В противен случай Организаторът може да откаже 
предоставянето на наградата на съответния участник.  

С факта на публикуване на отговор на въпрос на страницата на 
Организатора във Facebook, в периода на Кампанията, всеки участник се 
съгласява изцяло с настоящите условия и правила, декларира, че е 
предоставил доброволно съответните данни и информация, в това число 



 
 

личните си данни, и дава изричното си съгласие същите да бъдат 
използвани, обработвани и съхранявани от Организатора, включително да 
получава повиквания и кратки текстови съобщения (SMS) за целите на 
настоящата Кампания, в това число за предоставяне на спечелена награда 
и уточняване на детайли в тази връзка. Организаторът се задължава 
относно събирането, обработването, използването, съхранението и 
унищожаването на личните данни на участниците в кампанията да спазва 
разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите 
нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните 
данни на потребителите само за целите, посочени в настоящите условия и 
правила. Служители/работници на Теленор и членове на техните семейства 
(съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца) нямат право на участие за 
награди в кампанията. Организаторът си запазва правото да предприеме 
всички необходими мерки в случай на измама или опити за измама, които 
могат да рефлектират негативно върху имиджа на Кампанията и/или на 
Организатора. Всеки опит за измама и/или незаконосъобразни действия ще 
доведе до дисквалифициране на участника, за което последният ще бъде 
уведомен от Организатора с лично съобщение към профила му във 
Facebook, с който участникът е регистриран в кампанията.  

Тази кампания по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, 
администрирана или свързана с Facebook./ This promotion is in no way 
sponsored, endorsed or administrated by, or associated with Facebook.  

 


