Официални правила на фото конкурса „Приключение по поречието на Дунав до Черно
море“
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА
Организаторът на фото конкурса „Приключение по поречието на Дунав до Черно
море“, наричан за кратко „Конкурсът”, е верига магазини за фотографска техника Фото
Павилион, представлявана от „Бест Електроникс” ЕООД, гр. София, ул. „Христо
Максимов“ № 56, вх. А, наричана за краткост „Организатор”. Организаторът си запазва
правото да променя този официален регламент при условие, че публично оповести тези
промени по същия начин, по който е обявил конкурса на Интернет страницата си:
Фотопавилион – магазини за фотографска и видео техника, като промените влизат в
сила незабавно след оповестяването им. Участниците в конкурса следва сами да
проверяват на konkurs.photopavilion.bg/konkurs_2019 за промени в официалните
правила, като организаторът не е длъжен да ги уведомява. Официалните правила се
прилагат за целия период на провеждане на конкурса във вида, в който са публикувани
на следния интернет адрес – konkurs.photopavilion.bg/konkurs_2019 С участието си в
конкурса на организатора участниците се съгласяват с изложените по-долу официални
правила и се задължават да ги спазват.
РАЗДЕЛ 2. МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА Конкурсът се организира на
български език и се провежда на отделна страница
konkurs.photopavilion.bg/konkurs_2019
РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА
Качването на снимки в галерията на конкурса стартира на 15.08.2019 г., в 10:00 часа и
приключва на 30.09.2019 г. в 18:00 часа. Победителите ще бъдат оповестени на
04.10.2019г., а на 11.10.2019г. ще бъде открита онлайн изложба с четирдесет най –
добри снимки от конкурса. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати
продължителността на конкурса при условие, че оповести промяната предварително на
Интернет страницата си във Facebook: Фотопавилион – магазини за фотографска и
видео техника
РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В конкурса имат право да участват всички
физически лица, български граждани, които приемат условията на настоящите
официални правила, с изключение на служители на организатора, свързаните агенции,
както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА В конкурса
има право да участва всяко физическо лице, навършило 16 години, което отговаря на
условията, посочени в Раздел 4 от настоящите правила. За да участват в конкурса,
потребителите трябва да посетят оповестената интернет страница и да качат поне една
своя снимка, за която притежават авторските и сродните им права. Ако участникът не
притежава авторки права върху качената от него снимка, той не може да участва в
конкурса и следва незабавно да пракрати своето участие. С участието си в конкурса
всеки участник декларира, че се съгласява имената му да бъдат обявени на страница на
организатора при евентуално спечелване на награда. Тази регистрация в конкурса и
потвърждението й гарантират включването на участника в конкурса за предвидените
награди, спазвайки условията описани в Раздел 7. Всеки потребител има право само на
една регистрация за участие в конкурса. Участието в конкурса не е обвързано с покупка

на стоки и/или услуги. Забранено е използването на всякакви методи, които по един
или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо участниците. Всеки
участник, който се опита или наруши правилата на конкурса ще бъде автоматично
дисквалифициран от организатора. За нарушениния се считат следните действия за: а)
получаване на повече от една регистрация от едно лице и/или от един профил във
Facebook; б) използване на повече от един и-мейл или Facebook профил от едно и също
лице за участие в конкурса; в) използването на техники и/или технологии, които
изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в
конкурса; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в конкурса или
увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в
настоящите правила, в т.ч. правилата за регистрация и за привличане на други
участници в конкурса. Решението за дисквалификация е изцяло на организатора, като
той не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на
правилата на конкурса.
РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ В края на фото конкурса участниците имат
възможност да спечелят награди осигурени от организатора и партньорите
РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА
НАГРАДИТЕ Организаторът съвместно с външно жури избира три снимки от всички
качени в конкурса, които ще донесат 1-ва, 2-ра и 3-та награда на този, който я е качил.
Печелившите участници ще получат и-мейл от организатора, на който трябва да
отговорят като посочат трите си имена, ЕГН, адреса за доставка на наградата и телефон
за връзка. „Бест Електроникс” ЕООД се ангажира да достави подаръка в срок от 30 дни
след получаването на потвърждаващ и-мейл с данните на победителя. Ако печелившият
участник не отговори на уведомителния и-мейл до 10 дни след получаването му, то той
губи права върху наградата. Правото върху наградата се прехвърля на следващия
участник, събрал най-много рейтинг от журито на снимката си. Наградите може да бъде
получени само срещу представяне на лична карта, с която печелившите участници
удостоверяват самоличността си. Допуска се наградата да бъде получена на посочения
адрес от лице, различно от печелившия участник, само ако същото удостовери
писмено, че е получило наградата от името на печелившия участник.
РАЗДЕЛ 8. ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ Наградите ще се дават на участници, които
имат право да участват в конкурса, били са обявени за печеливши според официалните
правила на конкурса (Раздел 7 от официалните правила), и са предоставили валиден
документ за самоличност (паспорт, лична карта или шофьорска книжка).
РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ Организаторът не носи отговорност в случай, че
участник е предоставил грешен и-мейл адрес, телефон за контакти или непълен или
неточен адрес за доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност при
възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на фото
конкурса или предоставянето на съответната награда. РАЗДЕЛ 11. ОТСЪСТВИЕ НА
ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ Не се допуска размяна на награди за паричната им
равностойност или за други материални или нематериални изгоди. РАЗДЕЛ 12. ТАКСИ
Организаторът на кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да
било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите награди,
които ще бъдат за сметка на победителите, с изключение на данъците, които по закон
са задължение на организатора на конкурса.

РАЗДЕЛ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА Организаторът има право по своя
преценка да прекрати конкурса по всяко време, в случай че настъпят съществени
злоупотреби, нарушаване на официалните правила или форсмажорни обстоятелства.
Прекратяването на конкурса се обявява по реда, посочен в Раздел 1 по-горе. В тези
случаи на участниците не се дължи компенсация за участието им в конкурса.
Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати
от участниците ползи, които са резултат от такова прекратяване на конкурса.
РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ Всеки потенциален спор между организатора и
участниците в конкурса се решава добронамерено. Ако не може да бъде постигнато
споразумение, спорът се решава от компетентния съд.
РАЗДЕЛ 15. ПУБЛИЧНОСТ С участието си в настоящия конкурс участниците
декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно, като
необходимо условие за участие в конкурса и за ползването на правата, които могат да
придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие организатора на
конкурса да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват, че в
случай на получаване на награда, техните имена, снимка или други лични данни могат
да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео
материали от организатора и партьорите на конкурса, като последният не дължи
заплащане за това.
РАЗДЕЛ 16. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Официалните правила ще бъдат достъпни на
Интернет адрес konkurs.photopavilion.bg/konkurs_2019 за периода на конкурса.
Включвайки се в конкурса, участниците дават съгласието си да бъдат задължени към
настоящите официални правила и да се съобразяват с техните клаузи и регулации.

