
ПРАВИЛА НА ИГРАТА 

Играта се организира във връзка с излъчването на бекстейдж кадрите на 

полуфиналите на предването„България търси талант“ по bTV. 

МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА 

Играта стартира на 15.04.2016г. и продължава до 12.00 часа на 30.05.2016г. 

- Играта протича на два етапа. Първият етап протича под формата на 
тематична игра с продукти на Нескафе и техен представител, 
преоблечен като чаша, който се състезава с талантите в бекстейджа на 
всяко живо предаване.  

- По време на излъчването на тези игри на лайвстрийма на сайта 

talent.btv.bg,  ще има  анкета като вариант за гласуване от 

зрителите/потребителите. Те ще трябва да отговорят на въпроса 

Колко игри ще спечели Чашата на Нескафе 3в1. 

- Всеки желаещ да участва публикува отговорите си под посочения 

въпрос. 

 

Въпросите имат един верен отговор. Всеки, който отговори, може да участва 

в томболата за награди. Всеки петък следобед на интернет страницата на 

„България търси талант” ще бъде обявен печеливш за седмицата.  

НАГРАДА 

Покана за гостуване в публиката на финалното издание от живите 

предавания. 

Eдин участник може да получи една награда. 

ОРГАНИЗАТОР 

„БТВ МедиаГруп” ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на 

управление: гр.София 1463, Район “Триадица”, пл. “България” №1, 

Административна сграда на НДК. 



ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

Играта стартира на 15.04.2016г. и продължава до12.00 часа на 30.05.2016г. 

„БТВ Медиа Груп” ЕАД запазва правото си да променя датите на началото и 

края на играта без право на компенсации. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В играта могат да участват всички физически лица, без възрастови 

ограничения, като физическите лица над 18г. възраст участват лично, а 

лицата под 18г. чрез техните законни настойници/попечители. Ако спечели 

лице под 18г., задължително се изисква одобрение от родителите за 

получаването на наградата. Одобрението трябва да бъде предоставено в 3-

дневен срок от обявяването на победителя, в противен случай изтегленият 

ще бъде дисквалифициран. 

Право на участие нямат служителите на “БТВМедиа Груп” ЕАД, свързани 

лица на дружеството и лица, ангажирани в организиране на дейността, 

роднини по права линия на горепосочените, както и съпругите/съпрузите 

им. 

“БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да не публикува коментари, 

които не отговарят на темата или регламента на конкурса, или са 

неподходящи по друга причина (например имат обиден, дискриминационен 

или рекламен характер). 

Не се допуска въвеждането, участието и разпространението на коментари, 

които противоречат на действащото българско законодателство, морала и 

добрите нрави, включително, но не само: текстове, снимки и материали, 

които съдържат порнография или подтикват към насилие и незачитане на 

човешкото достойнство, както и към поведение, което нарушава 

обществения ред и общоприетите морални норми, снимки с еротично 

съдържание, с участие на малолетни и непълнолетни или предназначени за 

тях. 



“БТВ МедиаГруп” ЕАД има право незабавно и без предизвестие да спира и 

ограничава участник, когато последният действа в противоречие със закона, 

настоящите Общи условия, морала и добрите нрави. Това право се 

упражнява чрез премахване на предложението му и прекратяване правата 

му за участие във фотоконкурса. 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

Участниците в играта са съгласни личните им данни да бъдат записани в 

базата данни на Организатора и да бъдат използвани от него за бъдещи 

рекламни дейности без допълнителни задължения или заплащане. 

ОТГОВОРНОСТ 

Организаторът не е отговорен и не може да бъде държан отговорен в случай 

на съдебни искове, свързани с точността на личните данни, подадени от 

участниците. Организаторът ще връчва награди само на лицата, чийто 

данни са установени в съответствие с настоящите Правила и при 

предоставяне на документ за самоличност. Организаторът не е длъжен да 

отговаря на писмени запитвания, свързани с лица, които не са победили. 

Участието в състезанието е свързано с приемане и със задължението за 

спазване на условията на настоящите Правила. 

В случай, че са налице неправомерни действия спрямо гореизброените 

изисквания, “БТВ Медиа Груп” ЕАД има право да изтрие съответната 

информация. 

При тълкуването на настоящите Правила се прилага законодателството на 

Република България. 

"БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя настоящите правила 

без предупреждение. 



Наградите се предоставят на участници, отговарящи на настоящите правила 

за участие в Играта. 

Всички участници, отговарящи на настоящите правила ще участват в 

жребий, от който "БТВ Медиа Груп” ЕАД ще изтегли един печеливш 

участник.  

За да получат наградите си, печелившите ще трябва да предоставят две 

имена, адрес на местоживеене, e-mail адрес и телефон за връзка, като ги 

изпратят на интернет страницата на предаването. 

Представител на Организатора ще се свърже с всеки от печелившите на 

предоставения от тях телефон за контакти или e-mail адрес за уточняване на 

подробностите по предоставянето и използването на наградата в рамките на 

2 (два) дни след обявяване на печелившите участници. 

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, 

предоставил невалиден телефон за контакти, непълен или неточен имейл 

адрес, непълен или неточен адрес за доставка на наградата. В този случай, 

Организаторът на Играта си запазва правото да предостави наградата на 

следващ участник, който отговаря на условията за участие в тегленето на 

наградите. 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА 

Настоящите правила ще бъдат на разположение на заинтересованите 

участници в офиса на “БТВ Медиа Груп” ЕАД, както и на интернет 

страницата на „България търси талант”: 


