
 
 

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО 

НА КАМПАНИЯ „ГРИГОР ДИМИТРОВ НА ATP 

FINALS” 
Това са условията, за да се включиш в Кампанията, която ти дава 
възможност да спечелиш двоен билет за мач на Григор Димитров на ATP 
Finals в Лондон между 12-19 ноември 2017. 

Прочети ги внимателно.  

Накратко, това, което трябва да направиш, е да: 

· последваш telenorbg в Instagram от твоя публичен Instagram профил  
· изгледаш Историята, която ще публикуваме там от 11:00 ч. на 6 ноември  
· отговориш правилно на въпроса в края на Историята до 10:30 ч. на 7 
ноември  
· си стискаш палци и ако вземеш, че спечелиш – да можеш да пътуваш за 
Лондон в периода 11-20 ноември. 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на 
управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк 
София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или Теленор). 

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА 



 
 

Настоящата кампания „Григор Димитров на ATP Finals”, за краткост по-долу 
наричана „Кампанията“, се провежда на територията на Република 
България. 

III. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА 

Кампанията ще се проведе в периода от 11:00 часа на 06.11.2017 г. до 10:30 
часа на 07.11.2017 г.  

IV. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА  

Участници в Кампанията могат да бъдат всички физически лица, навършили 
14 (четиринадесет) години към 06.11.2017 г., с валидна регистрация в 
Instagram, които са изпълнили следните 3 стъпки: 

· Стъпка 1: последвали са страницата на Организатора в Instagram – 
telenorbg на адрес: https://www.instagram.com/telenorbg. 

· Стъпка 2: разрешили са техния Instagram профил да бъде публичен* по 
време на Кампанията и поне 1 седмица след нейното приключване. 

· Стъпка 3: изгледали са публикуваната на telenorbg История от 06.11.2017 
г и са отговорили правилно на зададения в нея въпрос до 10:30 часа на 
07.11.2017 г., включително. Въпросът е зададен чрез Instagram функцията 
за гласуване (Poll) и съдържа два възможни отговора, като само един от тях 
е верен. За да участва в разпределението на наградите, потребителят 
следва да избере правилната опция с натискане на бутона за гласуване. 

Служители на Теленор, както и членове на техните семейства (съпруг/ 
съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват в 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftelenorbg&h=ATNmS2viwI0wq0T1BDXC1rJEQwnNutixUxq2B886MPixWN1QApzXN8jvxPuAn4LXiK2A8eAszDeUPtVj4gjNUB-Ee7nmh-Xq8VfBpvXKuYjO9sgbCKuxz4MFEzvC07X8NpPVKDYbcQ


 
 

Кампанията, както и при разпределението на наградите, съответно тяхното 
получаване. 

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

* Изискването за публичен Instagram профил е с цел участващата в 
Кампанията снимка да бъде публично достъпна и за да могат 
Организаторите да се свържат със съответния участник на лични 
съобщения в Instagram, в случай че той/ тя е избран за финалист, 
победител или резерва в настоящата кампания. 

V. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА  

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници. 

За да участва в Кампанията, всяко лице, което съответства на условията по 
т.IV, следва да изпълни всяка една от описаните стъпки по-долу: 

· Стъпка 1: да последва страницата на Организатора в Instagram – telenorbg 
на адрес: https://www.instagram.com/telenorbg. 

· Стъпка 2: да е разрешил/а своя Instagram профил да бъде публичен* по 
време на Кампанията и поне 1 седмица след нейното приключване.  

· Стъпка 3: да е изгледал Instagram историята, която ще бъде публикувана 
на 06.11.2017 г. в Instagram профила на Теленор – telenorbg и да е 
отговорил правилно на зададения в нея въпрос до 10:30 часа на 07.11.2017 
г., включително. Въпросът е зададен чрез Instagram функцията за гласуване 
(Poll) и съдържа два възможни отговора, като само един от тях е верен. За 
да участва в разпределението на наградите, потребителят следва да 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Ftelenorbg&h=ATOmWkowHPHBdJyYF1vxmrsMD2eA5E1PK6GVGKNOnuQb3RHH7ofW3Kbix6NZPQ2SqID5TiyffYaJI0zedgpg1TyZ5bb0UJTzq29v6crVXPVXJ1npNdxVLjmrn5sIC-P_9uwdmBo0wg


 
 

избере правилната опция с натискане на бутона за гласуване в самата 
История (Story). 

Важно: Потребителите трябва да се уверят, че имат последната версия на 
приложението Instagram, инсталирано на телефона им, за да могат да 
участват в гласуването. В случай че участник има проблем с 
предоставянето на отговор, използвайки опцията за гласуване на 
Instagram(Poll), същият може да ни пише на лично съобщение в Instagram. В 
тези случаи верният отговор, предоставен чрез лично съобщение в 
Instagram, също ще се зачита и авторът му участва в разпределението на 
наградите. В случай че потребител веднъж е предоставил отговор чрез 
опцията за гласуване (Poll) и след това е предоставил отговор на лично 
съобщение в Instagram, същият участва в Кампанията само чрез отговора си 
в гласуването (Poll) в самата История. 

 

Всички потребители, които са избрали верния отговор, имат възможност да 
участват в разпределението на наградите, като един участник има право да 
получи само една от 3-те награди.  

Потребителите, избрали неверния отговор от двете предоставени опции, не 
участват в разпределението на наградите.  

Организаторът не носи отговорност за валидността на данните, 
предоставени от участниците при регистрацията в Кампанията.  

 

VI. НАГРАДИ 

Наградите в Кампанията са 3 (три) двойни билета за мач на Григор 
Димитров на турнира ATP Finals, провеждан между 12 и 19 ноември в 
Лондон. 



 
 

Освен един двоен билет за мач на Григор Димитров на ATP Finals, всеки 
победител и неговия спътник ще получи: самолетен билет София-Лондон-
София с включени летищни такси, трансфер от летището до хотела и 
обратно, нощувка/нощувки със закуска в двойна стая, пътни застраховки.  

Пътуването следва да се осъществи в периода 11.11.2017 г. – 20.11.2017, 
като конкретните дати и детайли на пътуването и посещението на мач на 
Григор Димитров на ATP Finals в Лондон следва да бъдат уточнени 
непосредствено след избора на печелившите, но не по-късно от 9.11.2017. 

VII. ТЕГЛЕНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 
НАГРАДИТЕ 

Тегленето на наградите между регистриралите се в Кампанията и 
отговарящи на условията ѝ ще се извърши на 07.11.2017 г. 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 се теглят и печелившите ще бъдат информирани на 07.11.2017 г. 

В тегленето на наградите ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши и 3 (три) 
резерви от всички участници, които отговарят на условията на Кампанията. 

Победителите/ респективно резервите ще бъдат уведомени от служител на 
Организатора с лично съобщение към Instagram профила, с който 
победителят/ резервата е участвал в Кампанията. С това съобщение 
печелившият ще бъде уведомен за наградата си и за детайли относно 
нейното получаване. Съобщението ще изиска от победителя/ резервата да 
предостави на имейл sponsorship@telenor.bg следната информация: 

mailto:sponsorship@telelnor.bg


 
 

· Актуален телефонен номер за връзка · Актуален имейл, на който следва 
да се уточнят последващите детайли по получаване на наградата и 
пътуването · Трите имена по лична карта на латиница на печелившия и 
неговия спътник · Декларация от настойник, в случай че печелившият е 
непълнолетен, попълнена по изпратен образец, подписана от настойник и 
сканирана 

Важно! Ако в срок от 24 (двайсет и четири) часа печелившият за 
съответната награда не отговори на личното съобщение, с което е уведомен 
от Организатора за спечелването на наградата и не потвърди получаването 
ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи се пристъпва към 
свързване с изтеглените резерви по реда на изтеглянето им за съответната 
награда, по отношение на които се прилагат горните правила, до 
изчерпване на резервите или наградите.  

В случай че печеливш участник се откаже от правото си на наградата се 
пристъпва към резервните участници, подредени по реда на тяхното 
изтегляне, до изчерпване на броя на резервните участници. 

В случаи че непълнолетен участник спечели награда от Кампанията, то за 
получаването на наградата се изисква попълнена Декларация по образец от 
настойника, като задължително непълнолетният печеливш се придружава 
от негов родител или настойник, респ. нотариално заверено съгласие от 
другия родител за напускане на границите на Република България В случай 
че непълнолетният печеливш се придружава от трето лице извън 
посочените по-горе, то нотариално завереното съгласие следва да е от 
двамата родители/ настойник/ци с изрично посочване на имената на 
придружителя и съгласие за напускане на границите на Република 
България. 



 
 

Печеливш / резерва губи правата си върху наградата и ако се установи, че 
не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и 
условия за провеждане на Кампанията. 

VIII. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Двойните билети за мач на Григор Димитров на ATP Finals в Лондон следва 
да бъдат получени от печелившите участници в деня на съответния мач от 
комплекса O2 в Гринуич, където ще се провежда турнирът. Допълнителни 
инструкции за получаването ще бъдат дадени на финално потвърдилите 
печеливши участници.  

Двата самолетни билета София-Лондон-София за победителя и неговия 
спътник, резервацията за хотел и трансферът от летището до хотела и 
обратно ще бъдат уточнени и получени по имейл, посочен от спечелилия 
при осъществената връзка с него от страна на Организатора чрез имейл 
sponsorship@telenor.bg  

При осигуряване на наградата победителят, респ. негов родител или 
настойник, носи отговорност за коректно попълнени свои лични данни и 
лични данни на неговия спътник, които ще се обработват с цел получаване 
на наградата, а именно резервация за самолетни билети, резервация за 
хотел и пребиваване, и пътни застраховки.  

За избягване на всякакво съмнение Теленор не носи отговорност, в случай 
че личните данни на победителя/ неговия спътник са некоректно попълнени, 
както и в случай че победителите/ техните спътници нямат необходимите 
документи за пътуване/ напускане на границите на Република България и 
поради тези причини наградата не може да се предостави,. Печелившите, 
съответно резервни (когато е приложимо) лица, които не са потърсили 

mailto:sponsorship@telenor.bg


 
 

наградата си в предварително уточнен в настоящите условия начин , 
отказали са получаването й или неотговорили в указаните сроковеI, губят 
правото си на получаване на награда. 

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Настоящите условия и правила са публикувани на Facebook страницата на 
Организатора - https://web.facebook.com/TelenorBul..., към които има 
препратка и в био линка на официалния профил на Теленор в Instagram – 
telenorbg. 

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, 
съответно в био линка на официалния профил на Теленор в Instagram. 

Промените влизат в сила от момента на публикуването им.  

Победител в настоящата Кампания няма право на замяна на спечелена 
награда с паричната й равностойност, както и 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 в раздел VI .  

Участникът е отговорен за заплащането на всички допълнителни разходи 
извън изрично посочените в раздел VI от настоящите Правила и условия за 
провеждане на Кампанията  

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


 
 

Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с 
използването на награда.  

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 в Instagram, като печеливш 
в кампанията без каквото и да било допълнително заплащане от страна на 
Организатора. Всеки участник, спечелил награда, изрично и доброволно се 
съгласява неговите авторски снимки да бъдат публикувани на Facebook 
страницата на Теленор - www.facebook.com/TelenorBulgaria, съответно в 
официалния профил на Теленор в Instagram, 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 участие в Кампанията всеки участник се съгласява изцяло с 
настоящите условия и правила, декларира, че е предоставил доброволно 
съответните свои и чужди лични данни, изображения и информация, 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.  

http://web.facebook.com/TelenorBulgaria


 
 

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 в Instagram, с който 
участникът се е включил в кампанията.  

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