
Официални правила за участие в играта
БЕБЕМАНИЯ

Официални  правила  за  участие  в  играта
БЕБЕМАНИЯ Участниците в  кампанията трябва да
се  запознаят  с  условията  на  изложените  по-долу
официални  правила  на  Играта  (отбелязвани  като
„Официални  Правила“).  I.  Общи  условия  1.
Настоящите  правила  за  участие  ("Правилата")
уреждат реда и условията за провеждане и участие в
Играта на БЕБЕМАНИЯ („Играта“) 2. Организатор на
Играта и администратор на личните данни, които се
предоставят  от  участниците  в  хода  на  Играта,  е:
АСОЦИАЦИЯ  НА  ТЪРГОВЦИТЕ  НА  СТОКИ  ЗА
ДЕТЕТО В България ("Организатор").” Участниците в
Играта  са  длъжни  да  спазват  условията  и
разпоредбите  на  изложените  по-долу  Официални
правила.  Същите  ще  бъдат  достъпни  за  целия
период  на  продължителността  й  на
www.facebook.com/fairbebemania  и
www.bebemania.bg.  Организаторът  на  Играта  си
запазва  правото  да  допълва  или  променя
Официалните  Правила,  като  промените  влизат  в
сила  само  след  оповестяването  им  на  Интернет
адрес  www.bebemania.bg  и  на
www.facebook.com/fairbebemania ІІ. Право на участие
1. В Играта право на участие има всяко дееспособно
физическо лице, което пребивава на територията на
Република България и е на възраст над 16 години. В



играта  НЕ  могат  да  участват  лица,  служители  на
фирмите  участници  в  изложението,  както  и  техни
роднини: деца, родители, братя, сестри, съпрузи. 2.
Участвайки  в  тази  Игра,  участниците  се  считат  за
уведомени и съгласни с настоящите общи условия,
както и се ангажират с тяхното спазване. ІІІ. Условия
за  участие  1.  Всеки  потребител  има  право  на
еднократно участие в  играта 2.  Участието в  играта
НЕ е обвърано с покупка/и на продукт/и, предлагани
от  организатора.  3.  Участието  се  извършва
посредством следния механизъм: Всяко дееспособно
физическо  лица,  над  16  (шестнадесет)  годишна
възраст (ще е необходима издадена лична карта за
легитимиране  при  получаването на  наградата)  има
право  да  участва  в  играта  посредством  Facebook
приложението  на  Facebook  страницата  на
организатора:  www.facebook.com/fairbebemania  За
целта е необходимо да избере награда, за която иска
да участва (Цифров фотоапарат, LED телевизор или
преносим компютър). След това трябва да гласува за
най-добър  продукт  в  съответните  категории  с
номинирани продукти. Гласуването се извършва чрез
натискане  на  бутона  „like”  върху  снимката  на
съответния  продукт.  След  завършване  на
гласуването,  участникът  попълва  регистрационната
форма за играта, като предоставя своите имена, e-
mail  адрес,  мобилен  телефон  и  възраст.  След
попълване  на  данните,  участникът  получава
уникален  четирицифрен  код.  Същият  код  ще бъде



изпратен и на посоченият от участника e-mail адрес.
По  време  на  изложението  Бебемания  2016  (21-
23.10.2016  г.),  участникът  трябва  да  посети
изложението  на  място.  Да  представи  своя  код
(разпечатан  или  на  екрана  на  мобилен
телефон/таблет).  С  него  да  опита  да  отключи
катинара,  с  който  е  заключена  избраната  от  него
награда.  Ако  катинара  бъде  отключен,  участникът
удостоверява  самоличността  си  с  лична  карта  и
получава  наградата.  Посетители,  които  не  са  се
регистрирали  за  участите  в  играта  чрез  Facebook
приложението, могат да го направят и на място на
изложението. За целта трябва да изберат награда, за
която да участват, да предоставят своите имена, e-
mail адрес и телефон. Системата ще им генерира код
на  място  и  с  него  могат  да  опитат  да  отключат
катинара.  Всички посетители на изложението могат
по  желание  да  попълнят  анкетната  карта,
предоставена  от  организаторите.  Същата  анкетна
карта могат да пуснат в определените за целта урни.
Ако след края на играта (17:00 ч.  на 23.10.2016 г.)
никой не е успял да отключи катинара на някоя от
наградите,  ще  бъде  изтеглена  томбола  между
посетителите, които са попълнили анкетни карти. IV.
Награди  1.  Цифров  огледално-рефлексен
фотоапарат Canon EOD 100D 2. 32” LED телевизор
LG 32LH530V 3. Преносим компютър HP X3M70EA V
ПУБЛИЧНОСТ  1.  С  участието  в  тази  Игра
участниците  се  съгласяват,  че  в  случай  на



спечелване  на  награда,  техните  имена,  адрес,
снимката,  с  която  участват  в  играта,  както  и
предоставени от тях други лични данни биха могли
да  бъдат  използвани  от  Организатора  в  рекламни
аудио, видео и печатни материали, за което той не
им дължи заплащане. В допълнение на предходното,
участниците дават съгласието си Организаторът или
оторизирани  от  него  лица  да  ги  търсят  на
предоставените от тях данни за контакт по време и
във  връзка  с  Играта.  2.  Съгласно  действащото
законодателство,  Организаторът  има  право  да
оповести  публично  имената  на  наградените
участници  и  тяхната  награда  от  промоцията.
Обявяването на участниците-победители (спечелили
награди)  се  извършва  по  начин,  недопускащ
разкриването на лични данни, с изключение на име и
фамилия.  Всички  участници дават своето  съгласие
за събиране и съхраняване на личните им данни за
целите  на  провеждането  на  Играта,  ако  такова  е
необходимо. Организаторът поема задължението да
спазва действащото законодателство,  свързано със
защитата на личната информация, събрана по време
на играта. Организаторът също така се задължава да
запази конфиденциалността на личната информация
на участниците в играта и да я използва, съгласно
действащото  законодателство.  Организаторът  се
задължава  да  не  предоставя  на  трети  лица  лични
данни на участниците, извън публично известните. VI
ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ  1.  Организаторът  не  носи



отговорност  за  невъзможност  за  осигуряване  на
участие в Играта при настъпване на обстоятелства
извън  неговия  контрол  -  случаи  на  непреодолима
сила,  случайни  събития,  проблеми  в  глобалната
мрежа  интернет  и  в  предоставянето  на  услугите
извън контрола на  Организатора.  2.  Организаторът
не носи отговорност за каквито и да са смущения или
технически  проблеми,  осуетяващи  ползването  на
интернет страницата,  вследствие на експлоатиране
на оборудването на Участника. 3. Организаторът не
гарантира,  че  участието  в  Играта  ще  бъде
непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от
грешки,  доколкото  това  е  извън  неговите
възможности, контрол и воля. Организаторът не носи
отговорност за загуба на съхранявана информация,
системни  сривове  или  поява  на  технически
проблеми,  свързани  с  участието  в  играта.  4.
Замяната на наградите срещу пари или други ползи
не  се  извършва.  5.  С  участието  си  в  Играта,
участниците  се  съгласяват  да  се  съобразяват  и
спазват  Общите  положения  и  Общите  правила  от
този документ. 6. Организаторът не носи отговорност
за:  грешни  или  подвеждащи  имена  и  телефони
въведени  на  фейсбук  страницата  на  играта
www.facebook.com/fairbebemania,  неуспешно
предаване  на  данни;  неправилно  попълване  на
данни  в  анкетната  карта  за  участие;  други
форсмажорни  обстоятелства.  7.  Настоящите
Правила влизат в сила от 10.10.2016 г. 8. Настоящите



общи условия и правила за провеждането на Играта
са  приети  и  одобрени  от  Управителния  съвет  на
АТСДБ.
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