
Общи условия за съвместна игра „Фото комикс с Revolution Z; събери петте 

цветни капачки”и спечели подарък от „Тuborg” по време на „Revolution Z уеб 

концерт на живо”. 

 

МЕХАНИЗЪМ: 

В сайта www.revolution.btv.bg  ще следим подготовката на групата за големия уеб 

концерт. Деветнадесет дни ще се публикува фото комикс риалити, чрез което ще 

проследяваме Revolution Z навсякъде. Ще видим напрежение и вълнение по време на 

репетициите за концерта. Ще следим групата преди, по време и след репетиции. Чрез 

снимки и текст ще се отразяват техните диалози, чувства и неволи. В сайта 

www.revolution.btv.bg  сме публикували игра – фото комикс, в което сме 

позиционирали общо пет броя цветни капачки с марката Tuborg. Търсят се пет цвята 

капачки – зелена, червена, синя, оранжева и жълта.  Потребителите трябва да намерят 

всичките пет цветни бирени капачки с марката Tuborg. Капачките са разположени на 

случаен принцип във фото комикса на групата „Revolution Z” .  

Всеки ден ще се публикува нова серия на фото комикса, в която може да има 

позиционирана цветна капачка. Потребителите трябва да следят фото комикса, за да 

съберат всички цветни капачки. Всяка намерена капачка ще излиза в специално 

обозначено поле, където потребителите ще могат да следят цветовете, които вече са 

събрали и тези цветове, които остава да допълнят.  Всеки един потребител, който 

събере и петте цвята капачки в обозначеното поле ще получи възможност да участва в 

томбола за избиране на лимитиране публика, която да се наслади на живото 

изпълнение на групата Revolution Z по време на ексклузивния уеб концерт.  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

В играта има право да участва всяко физическо лице, което има регистрация в сайта 

btv.bg или някой от другите сайтове на БТВ Медиа Груп. Ако лицето няма 

регистрация в сайтовете на БТВ Медиа Груп  ще може да се регистрира чрез 

регистрациония формуляр в сайта. Изключение правят на служителите на  БТВ Медиа 

Гроуп свързани с кампанията, както и членове на техните семейства (деца, родители и 

съпрузи). 

Всеки участник, с участието си в игрaта, се съгласява да посочи своите имена, имейл, 

телефонен номер за връзка и населено място. Регистрации, неотговарящи на тези 

критерии се приемат за нереални и не участват в разпределението на наградите. 

Във всяка игра се допуска участието на един телефонен номер или имейл, който 

служи като идентификация за конкретен участник. Второ име, регистрирано със 

същия номер или имейл, се отстранява от играта и няма право да получи награда, 

дори да е било изтеглено по време на жребия.   
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Участници, които не са посочили нужните данни, не участват в разпределението на 

наградите. Наградите се пазят за срок от 5 работни дни от датата на изтеглянето 

им. След този период печелившите губят правото си да ги получат. 

Със съгласяването с общите условия, които са публикувани на сайта www.btv.bg , 

потребителите се съгласяват да предоставят данните си (своите имена, имейл, 

телефонен номер за връзка и населено място), с възможност да участват на лотариен 

принцип в тегленето на предоставените награди от БТВ Медиа Груп. 

Данните се получават и обработват от БТВ Медиа Груп. След тяхното обработване 

БТВ Медиа Груп има ангажимента да изтегли на лотариен принцип печелившите 

потребители. След изтеглянето на имената и имейлите те ще бъдат поместени на сайта 

www. btv.bg . 

С всеки изтеглен на лотариен принцип потребител, ще се свърже координатор от БТВ 

Медиа Груп, за да уточни мястото и начина на получаване на наградата.   

Получаването на награди става само срещу документ за самоличност.  

Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на играта във вида, 

в който са публикувани на следния интернет адрес : www.revolution.btv.bg  

Организаторът на играта си запазва правото да променя Официалните правила, като 

промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет 

страницaта: www.revolution.btv.bg 

Участниците в играта следва сами да проверяват на www.revolution.btv.bg  за промени 

в Официалните правила, като Организаторът на играта не е длъжен да ги информира 

по друг начин за промени в Официалните правила. 

ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА 

Играта  се организира на български език и сe провежда на  www.revolution.btv.bg 

СРОК НА ИГРАТА 

Играта стартира на 06.05.2015 г., в 09:00 часа, и приключва на 19.05.2015 г. в 24:00 

часа. 

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Всеки участник събрал и петте цвята капачки в играта „Фото комикс с Revolution Z; 

събери петте цветни капачки” ще участва в жребий, от който БТВ Медиа Груп ще 

изтеглят тридесет печеливши участници. Избраните хора ще получат възможността да 

гледат уеб концерта на Revolution Z на живо.  

Общо 30 участника играли в играта ще спечелят награди.  
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ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ 

Наградата ще се предостави на участник, който има право да участва в играта, бил е 

обявен за печеливш по Официалните правила на играта и е предоставил валиден 

документ за самоличност (паспорт, лична карта) при получаване на наградата. 

ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ РЕГИСТРАЦИИ 

Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или 

подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат 

право да участват в конкурса. 

ОТГОВОРНОСТ 

БТВ Медиа Груп не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил 

невалиден e-mail или телефон за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за 

доставка на награди. Организаторът не носи отговорност при възникване на 

форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на съответната 

награда. 

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ 

Не се допуска размяна на награди за паричната им равностойност или за други 

материални или нематериални изгоди. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 

Организаторът на Играта има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко 

време, в случай, че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на 

Официалните правила или форсмажорни обстоятелства. 

ПУБЛИЧНОСТ 

При включването си в настоящaта Игра,  участниците декларират съгласието си да 

предоставят доброволно имената си, мейла си, телефонен номер за връзка и населено 

място, като необходимо условие за участие в Играта и използването на името и 

населеното място при обявяването на печелившите участници на сайта: 

www.revolution.btv.bg 
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