
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА

 РАЗДЕЛ 1. ПРЕДМЕТ
Настоящите правила („Правила“) определят начина на провеждане на игра  с име „Един 
неразделен клас”,(наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията 
на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

 РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организатор на Играта е ”Оберон Радио Макс” ЕООД,  ЕИК175104252, с адрес за 
кореспонденция: гр.София, жк.Младост 1, бул.Йерусалим 51, бизнес вход (“Организатор“).

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА. 
КОМУНИКАЦИЯ
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България   в периода от 
27.03.2017 г до 27.04.2017г. включително (Период на провеждане). Организаторът си 
запазва правото да съкращава или удължава Периода на провеждане по собствено 
усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на сайта на Радио 
Фреш: www.radiofresh.bg
 3.2. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост 
чрез публикуване на настоящите правила на сайта на Радио Фреш: www.radiofresh.bg

 РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
4.1. В Играта могат да участват физически лица, които към датата на участието си в Играта 
са навършили 18 годишна възраст.
4.2. Нямат право на участие лица, работещи на трудов или граждански договор за 
Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ
5.1. В периода на Играта ще бъдат предоставени следните награди: рекламни пакети, 
брандирани с марка HELL : 30 броя, като всеки пакет съдържа: сак, бейзболна 
шапка,тениска бяла,тениска черна, хавлия за плаж, 5 бр.химикалки, 5 ключодържателя.     
5.2 Стойността на наградите се доказва със съпътстващ документ.

РАЗДЕЛ 6 НАЧИН НА УЧАСТИЕ.
6.1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на стоки или с ползване на услуги.
6.2. Всяко лице, което отговаря на изискванията по раздел 4 по-горе, може да участва в 
Играта като се регистрира на igra@radiofresh.bg, изпращайки снимка на своя клас. 
Снимките ще бъдат качени в албум на Фейсбук страницата на Радио Фреш. 
6.3. Не се допускат до участие снимки, които противоречат на действащото българско 
законодателство, морала, обществения ред и добрите нрави, включително, но не само 
материали, които: са със защитени авторски права и търговски марки и са използвани без 
изричното позволение на собственика им; са със съдържание, което включва голота, може 
да се счита за голота или частична голота на хора от всички възрасти; имат порнографско, 
еротично или нецензурно съдържание; са със съдържание, включващо експлоатация на 
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деца или непълнолетни; подтикват към насилие, национална, политическа, етническа, 
религиозна и/или расова нетърпимост или незачитане на човешкото достойноство; са със 
съдържание, публикувано с недобронамерени цели, в това число клевети, злословия, 
злепоставяне или тормоз, омраза или обида;  съдържат конфиденциална или друг вид 
защитена информация; са със съдържание, което предава или съдържа вируси, файлове с 
грешки, зловреден софтуер или други подобни елементи.
6.4. С регистрацията си за участие в Играта участникът декларира и гарантира, че 
снимките, предоставени за участие в Играта, са оригинални произведения, създадени 
единствено от него, че същите не нарушават каквито и да било авторски права, търговски 
марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост на 
което и да било лице или организация и че никоя друга страна няма каквито и да било 
права, право на собственост, претенции или права на участие във връзка със снимките.
6.5. Участникът е отговорен за получаване на всички разрешения и съгласия, необходими 
за публикуване и използване на снимката, включително, но не само съгласието на лицето, 
което е снимано заедно с участника.
6.6. С регистрацията си за участие в Играта участникът предоставя безвъзмездно на 
Организатора правото да бъде качена в официалната Фейсбук страница на Радио Фреш 
участващата в Играта снимка, а ако бъде определен за печеливш съгласно раздел 7 по-долу, 
да бъде записан и излъчен в ефир телефонния разговор с него/нея,  както и да бъде обявено 
публично в ефира на радиото неговото/нейното  име.

РАЗДЕЛ 7 ТЕГЛЕНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Тегленето на наградите по Раздел 5 ще се извърши в периода от 28.04.2017г до 
05.05.2017г от жури и ще бъде оповестено  до 12.05.2017г в ефира на Радио Фреш между 7 
и 10ч.
7.2. Наградата може да бъде получена лично от печелившия участник срещу документ за 
самоличност или от трето лице, упълномощено  с изрично нотариално заверено 
пълномощно.
7.3. Всеки печеливш участник с местожителство извън град София ще получи наградата си 
по куриер, на посочен от участника адрес. Доставката се извършва в срок до 10 (десет) дни 
от датата на обявяване на печелившия. Организаторът  не носи отговорност за забавена 
доставка поради действия на куриерската компания, както и при неизвършена на 
доставката поради неточно предоставени данни от печелившия.

РАЗДЕЛ 8 ЛИЧНИ ДАННИ
8.1. Организаторът е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за 
защита на личните данни. С регистрацията си за участие физическото лице дава съгласието 
си личните му данни да бъдат обработвани от Организатора.
8.2. Участието в Играта е изцяло доброволно. В случай, че дадено лице не желае 
Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за 
участие в Играта.

РАЗДЕЛ 9. ОТГОВОРНОСТ
9.1 С участието си в Играта фическите лица дават съгласието си да бъдат обвързани с 
настоящите Правила и да спазват техните клаузи.



9.2. Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил 
невалидни контакти за обратна връзка.  
9.3. Организаторът има право да дисквалифицира участник при констатирани нарушения в 
процеса на регистриране за участие в Играта или при установено нарушение на 
настоящите Правила от страна на участника. Решението на Организатора е окончателно и 
обвързващо за участника.

 РАЗДЕЛ 10. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
10.1. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата на радио Фреш за периода 
на провеждане на Играта.
10.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на 
Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, 
ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.
10.3. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във 
връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а 
в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред 
компетентните държавни органи.


