
Общи условия на Играта „Новото аз” 
 

 
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА „Новото аз” 

Играта „Новото аз” наричана по-нататък Играта, се организира и провежда от „БТВ Медиа Груп” 

ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на управление: гр.София 1463, район “Триадица”, 

пл. “България” № 1, Административна сграда на НДК.   
 
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
2.1. Участниците в Играта „Новото аз” са длъжни да спазват условията и разпоредбите на 
описаните по-долу правила на Играта, наречени „Официални правила”. 
2.2. Официалните правила се публикуват на www.voyo.bg  и ще бъдат достъпни за целия 
период на Играта 
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като 
промените влизат в сила след публикуването им на www.voyo.bg  
2.4. С участието си в Играта,  участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и 
се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта. 
2.5. Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, ще бъдат 
автоматично дисквалифицирани. 
 
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

Играта „Новото аз” се организира и провежда на територията на Република България. 
 
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 
В Играта имат право да участват  всички физически лица, навършили 18 год., живеещи на 
територията на Република България. 
  
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 
 
Играта стартира в 09.00 ч. на 1.03.2017г. и продължава до 23:59ч. на 20.03.2017г.  

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

6.1. Всеки потребител, който желае да участва в Играта “Новото аз” може да играе  на интернет 
адрес www.voyo.bg/novotoaz и има шанс да спечели описаната в Част 7 от правилата награда.  
 
 6.2. Желаещите да участват в Играта на bTV Media Group трябва: 
 

• Да имат валидна  регистрация на www.voyo.bg . 
• Да посетят страницата на играта www.voyo.bg/novotoaz 
• Да изпратят своя отговор на въпроса „Коя е любимата ти актриса и защо?” 
• Изпращането на отговора става на страницата на играта www.voyo.bg/novotoaz 

посредством специално създаден раздел „ИГРА”. 
• Всички полета в раздел „ИГРА” са задължителни. 
• Отговорите трябва да бъдат изпратени не по-късно от крайния срок на играта, обявен в 

Част 5 от Общите условия на играта. 
• След изтичане на крайния срок за изпращане на отговорите, независима комисия ще 

определи печелившите. 
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ЧАСТ 7: ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
 
 
7.1. Видове награди 
 

• 1 бр. голяма награда – професионална фотосесия с фотограф в студията на bTV Media 
Group, включваща грим, прическа и стайлинг. 

• 5бр. допълнителни награди -   годишен календар bTV Lady. 
 

 
ЧАСТ 8. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
 
 
8.1. Тегленето на печелившите се осъществява на случаен принцип под формата на томбола 
пред независимо жури след края на играта. 
 
 
8.2. В седмицата след края на играта (20.03 – 24.03) ще бъдат изтеглени печелившите. 
Информация за спечелилите ще бъде публикувана в секция „НОВИНИ” на страницата 
www.voyo.bg/news, както и във фейсбук страницата на VOYO.BG www.facebok.com/VOYO.BG  
 
 
8.3. Спечелилите награда участници ще бъдат уведомявани и чрез електронно съобщение на e-
mail адреса, който използват при изпращането на своя отговор. 
Всеки печеливш е необходимо да отговори на e-mail-а в рамките на 5 работни дни, считано от 
датата на получаване на имейл известие за спечелена награда, в който ясно да посочи трите си 
имена, адрес за доставка, телефон за контакт, както и трите име на лицето, което ще получи 
наградата.  
 
8.4 Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, който е предоставил 
грешен телефонен номер и с него не може да бъде осъществен контакт, както и в случай, че 
предостави непълен или неточен адрес за доставка на наградата. В този случай, организаторът 
на играта си запазва правото да предостави наградата на следващия участник, изтеглен отново 
на случаен принцип. 
 
8.5 Голямата награда се осъществява на територията на София - град, в сградата на bTV Media 
Group на адрес: гр.София 1463, район “Триадица”, пл. “България” № 1, Административна 
сграда на НДК.   
 
8.6 Aко печелившият живее в град различен от София-град, намиращ се на територията на 
Република България, bTV Media Group се ангажира да поеме само и единствено транспортните 
разходи, след предварително им уточняване с печелившия. 
bTV Media Group покрива само и единствено транспортни разходи направени чрез публичен 
транспорт. 
 
8.7. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави избраната награда по 
причини извън неговия обхват или възможности, както и в случай, че печелившите участници 
не изпълнят условията, очертани в чл. 7.3. по-горе, Организаторът си запазва правото да не 
награди печелившия/те. 
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ЧАСТ  9.  ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 
 
9.1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят 
доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) за цели, свързани с Играта, 
разпространението на наградите, както и последващи информационни кампании за актуални 
или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя.  
Участникът има право да откаже да получава информация за актуални или предстоящи 
промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време, като заяви 
това по e-mail на voyo@btv.bg  
 
9.2. Участниците са длъжни да спазват Общите условия на Играта. Те ще бъдат достъпни  на 
интернет страницата на Организатора  за целия период на играта. 
 
9.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки 
това в съответствие с Част 2 от настоящите Общи условия в случай,че констатира злоупотреби, 
масово нарушаване на Общите условия или при възникване на форсмажорни обстоятелства.  
В случай на преждевременно прекратяване на Играта по реда на тези правила, както и при 
недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства, на участниците не се дължи каквато 
и да е компенсация. 
 
9.4. Организаторът не носи отговорност за лицата, които не са успели да вземат участие в 
Играта поради изтичане периода на провеждането й, както и поради технически и други 
проблеми, свързани с комуникационните системи.  
 
9.5. С участие си в Играта, участниците се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в 
публични изяви и други промоции, да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и 
обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в електронни и печатни медии, без за 
това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора 
 
9.6. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали 
фалшиви профили в социалните мрежи, с цел повече участия в промоцията и нарушаване на 
механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят 
правото на спечелена награда, в случай че са спечелили такава. 
 
9.7. Участници, спечелили награда в Играта съгласно настоящите Общи условия, нямат право на 
замяна на спечелената награда с паричната й равностойност. 
 
 
ЧАСТ 10. СПОРОВЕ 
 
Спорове между Организатора и участници в Играта се решават по взаимна договорка. При 
невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в 
Република България. 
 

ЧАСТ 11. ПУБЛИЧНОСТ 
 
11.1. С участието в тази Игра участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, 
техните имена, адрес, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат 
използвани от Организатора в рекламни аудио, видео и печатни материали, за което той не им 
дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си 
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Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за 
контакт по време и във връзка с Играта, а също и в период от 6 месеца след края й. 
  
ЧАСТ 12. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ 
 
12.1 Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и 
предвидените в тях условия и срокове, в които се осъществява играта. 
  
ЧАСТ 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
 
Участниците в играта са съгласни личните им данни да бъдат записани в базата данни на „БТВ 
Медиа Груп” ЕАД и да бъдат използвани от него за бъдещи рекламни дейности без 
допълнителни задължения или заплащане. 
  
 „БТВ Медиа Груп” ЕАД не носи отговорност в случай на претенции, включително съдебни 
искове, свързани с точността на личните данни, подадени от участниците. Наградата ще бъде 
предоставена само на лица,  чиито данни са установени в съответствие с настоящите Правила и 
при предоставяне на документ за самоличност.  
Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания, свързани с лица, които не са победили. 
Участието в играта е свързано с приемане и със задължението за спазване на условията на 
настоящите Правила от страна на участниците. 
В случай, че са налице неправомерни действия спрямо гореизброените изисквания,“БТВ 
Медиа Груп” ЕАД има право да изтрие съответната информация и да дисквалифицира 
съответния участник. 
  
„БТВ Медиа Груп” ЕАД има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава 
участник, когато последният действа в противоречие със законите в Република България, 
настоящите Правила, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез премахване на 
отговора/коментара му и прекратяване правата му за участие Играта. 
При тълкуването на настоящите Правила се прилага законодателството на Република България. 
„БТВ Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя настоящите Правила без 
предупреждение.  
 
ЧАСТ 14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
14.1. Ако има нерегламентирано гласуване Организаторът има право да дисквалифицира, 
намали гласове или да предприеме други мерки, без да предупреждава участниците. 
14.2. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта 
при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, 
случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в предоставянето на услугите 
извън контрола на Организатора. 
14.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически 
проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата, вследствие на експлоатиране на 
оборудването на Участника. 
14.4. Организаторът не гарантира, че участието в Играта ще бъде непрекъсваемо, навременно, 
сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън неговите възможности, контрол и воля. 
Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове 
или поява на технически проблеми, свързани с участието в играта. 
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