Общи правила и условия на игра
1. Организатор на играта
Играта организирана от Camping.bg, наричана за краткост “Игра” се провежда на
стената на официалната Facebook страница на Camping.bg
https://www.facebook.com/Campingbg-638618036244904 при следните условия:
Организатор на играта е Къмпинг БГ ООД, ЕИК: 203405301, наричано по-долу за
краткост „Организатор”. Настоящите правила са задължителни за всички участници,
които се включват в играта. Организаторът си запазва правото да поправя или изменя
Правилата, като обявява поправките или измененията публично във Facebook
страницата на https://www.facebook.com/Campingbg-638618036244904

2. Партньор на играта
Партньор на Играта е 0511 Дизайнс ЕООД, ЕИК 204095760, наричано по-долу за
краткост „Партньор“.

3. Механизъм на играта
В тази Игра потребителите трябва да отговорят на зададен въпрос под определен пост
на Организатора във Facebook страницата.
- Периодът на провеждане на играта е 25.03.2022 - 08.04.2022 г.
- Победителят ще бъде оповестен с пост в събитието на страницата на
Camping.bg https://www.facebook.com/Campingbg-638618036244904
- Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.
- Всеки потребител участва еднократно в Играта независимо от броя коментари, които
е публикувал.
- С публикуване на коментар, отговарящ на зададените по-горе условия, Участникът
потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.

4. Право на участие
Право на участие има всяко физическо лице на възраст над 18 години. В играта НЕ
могат да участват лица, работещи за Организатора и Партньора, както и техни преки
родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с
цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има
право незабавно да дисквалифицира Участници.
Публикуваното от Участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и
неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да
одобрява чрез Изпълнителя публикуваното от Участниците съдържание на Facebook
страницата.

5. Награждаване и оповестяване на победител
Изпълнителят известява спечелилите участници чрез отделен пост на стената на
Camping.bg, в който са упоменати името/имената на печелившия/печелившите
участник/участници и негова/техни снимка/и.
За да получи наградата си, печелившият участник следва да се свърже с организатора
на лично съобщение в страницата на Camping.bg след уведомяването му.
Забранени са действия от страна на участници в игрите, с които се цели вероятността
за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и
методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила.

6. Награда
Изрисуване на 1х каравана/кемпер
- Спечелените награди не могат да се преотстъпват на друго лице.

7. Покриване на разходи
Разходите за боя за ресуването са за сметка на победителя в Играта. Те са в пряка
зависимост от размера на рисунката, както и използваните цветове, но не могат да
превишават сумата от 200 (двеста) лв.

8. Защита на личните данни
С участието си в Играта, всеки участник декларира, че:
- Е прочел, запознат е и се съгласява с настоящите Правила;
- Е запознат с целите, характера и условията на предоставяне и обработване на
личните му данни (име, адрес, телефон) и се съгласява с тях;

- Предоставя доброволно личните си данни;
- Изразява изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите
на настоящата Кампания.
Организаторът и Изпълнителят поемат задължение личните данни на участниците да
не бъдат предоставяни на трети лица.

9. Разни
Всеки участник в играта се счита за уведомен и съгласен с тези правила. С
включването си в играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на
Facebook страницата на Camping.bg с цел обявяване на печелившите в Играта.
Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали
фалшиви профили във Facebook, или използват софтуер с цел повече участия в
Играта и нарушават механизма й ще бъдат дисквалифицирани без допълнително
уведомление, като губят правото си на участие, така и правото си на спечелена
награда, в случай, че са се класирали за такава.
Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата всякакво
съдържание, което смята за неподходящо и неуместно.
Организаторът не е отговорен за ситуации, в които е налице невъзможност за
определени лица да участват в играта, когато тази невъзможност е извън контрола на
Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни,
информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин,
дължаща се на действия на потребители на Facebook страницата или на използвания
от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на
Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които
могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера, уеб
доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или
страницата, или и двете.
Играта не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да било начин от
Facebook и не следва да се свързва с Facebook.

Успех!

Екипът на Camping.bg

