
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  

за съвместна игра "Предизвикателството",  

с организатор “БТВ Медиа Груп” EAД и главен спонсор “Шел България” ЕАД,  

осъществявана към статия на сайта ladyzone.bg („Играта“) 

 

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:  

„БТВ Медиа Груп“ ЕАД ГЛАВЕН СПОНСОР НА ИГРАТА: „Шел България“ ЕАД  

ПЕРИОД НА ИГРАТА:  

Играта започва на 16.04.2018 г., в 11:00 часа и приключва на 06.05.2018 г. в 23:59 часа.  

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА:  

Участието в Играта става чрез споделяне на разказ за интересно и забавно пътуване на 

участника, който се публикува в коментар под статията „Седем майки решават да хванат 

гората... И стигат в село Шумата“, публикувана на сайта ladyzone.bg („сайта“) на 

http://ladyzone.bg/article/ladyzone-inside/pr-i-plateni-materiali/sedem-majki-reshavat-da-

hvanatgorata-i-stigat-v-selo-shumata.html („Статията“). Всеки участник има възможност да 

публикува неограничен брой разкази/коментари през периода на провеждане на Играта. 

Публикуване на коментар под Статията е възможно посредством използването на Facebook 

профила на участника или след регистрация на сайта ladyzone.bg. В Играта има право да 

участва всяко пълнолетно физическо лице, с изключение на служители и лица, наети от „бТВ 

Медиа Груп“ ЕАД или от „Шел България“ ЕАД, както и членове на техните семейства (деца, 

родители и съпрузи). В случай че такива лица бъдат изтеглени в томболата на Играта, те няма 

да се вземат предвид и на тяхно място ще бъдат изтеглени други печеливши. Участниците в 

Играта, които са публикували свой разказ в коментар през даден седемдневен период от 

понеделник до неделя, участват в томбола за награди, предоставени от главния спонсор на 

Играта.  

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:  

Наградите са осигурени от главния спонсор на Играта „Шел България“ ЕАД. Наградите са 9 

(девет) ваучера за гориво, всеки от които на стойност 25 (двадесет и пет) лв.  

ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ, ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Тегленето на наградите се извършва всеки петък, считано от 16.04.2018 г., от представител на 

„БТВ Медиа Груп“ ЕАД в офиса на дружеството в гр. София, както следва:  

На 23.04.2018 г. – теглене на печелившите, измежду участвалите в периода 16.14.2018 г. – 

22.04.2018 г., включително;  

На 30.04.2018 г. - теглене на печелившите, измежду участвалите в периода 23.04.2018 г. – 

29.04.2018 г., включително;  

На 07.05.2018 г. - теглене на печелившите, измежду участвалите в периода 30.04.2018 г. – 

06.05.2018 г., включително;  



Тегленето на наградите се извършва на случаен (томболен) принцип измежду участниците в 

Играта, публикували свой разказ в някой от дните от понеделник до неделя, непосредствено 

преди датата на теглене на печелившите за съответния период. Участниците от даден 

седемдневен период участват само в една томбола – тази, която се провежда в първия 

понеделник след деня на тяхното участие.  

Всеки от изтеглените печеливши участници, обявени на сайта и контактнати на имейл или във 

Facebook, печели по една награда (един ваучер). В зависимост от начина, по който са участвали 

в Играта (чрез Facebook профила си или след регистрация на сайта), служител на „БТВ Медиа 

Груп“ ЕАД уведомява печелившите участници чрез имейл (за регистрирани потребители) или 

чрез лично съобщения във Facebook, като двете страни уговарят начина на получаване на 

наградата. Наградата може да се изпрати на личен адрес по куриер или да се предостави лично 

в офиса на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД в гр. София.  

В случай че даден участник е посочил невалиден имейл адрес или при липса на отговор от 

страна на участника в рамките на 5 (пет) работни дни от изпращане на съобщението за 

спечелената награда, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово 

място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш, чието име ще бъде 

публикувано заедно с печелившите от следващата седмица. Друг печеливш се изтегля и в 

случай, че даден участник откаже да получи наградата си или не я получи в срок до 10 (десет) 

работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването й.  

Получаването на наградата става срещу документ за самоличност, с който лицето се 

легитимира пред служител на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД или пред съответния куриер. „БТВ Медиа 

Груп“ ЕАД и „Шел България“ ЕАД не носят отговорност за предоставяне на награда на печеливш 

участник, в случай че:  

а) наградата не може да бъде получена поради невъзможност от страна на печелившият 

участник или поради технически и/или други пречки, свързани с конкретния печеливш 

участник, включително, но не само, неверен, непълен или неточен адрес за доставка на 

наградата;  

б) при невъзможност наградата да бъде предоставена или получена поради обстоятелства от 

непреодолима сила или поради каквито и да е други причини, извън контрола на 

Организатора. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или за каквато и да е 

друга материална или нематериална равностойност.  

ДРУГИ УСЛОВИЯ  

Официалните правила се публикуват на интернет страницата 

http://ladyzone.bg/article/ladyzoneinside/pr-i-plateni-materiali/sedem-majki-reshavat-da-

hvanatgorata-i-stigat-v-selo-shumata.html и се прилагат за целия период на Играта. 

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

променените правила се публикуват на интернет страницaта: 

http://ladyzone.bg/article/ladyzoneinside/pr-i-plateni-materiali/sedem-majki-reshavat-da-

hvanatgorata-i-stigat-v-selo-shumata.html и влизат в сила от момента на публикуването им. 

Организаторът си запазва правото да премахва нецензурни или неетични коментари под 



Статията по своя преценка. С включването си в Игрaта чрез публикуване на коментар с разказ 

под Статията, лицето се съгласява да участва в Играта, декларира, че е запознато с настоящите 

Официални правила на Играта и приема да бъде уведомен при спечелване на награда чрез 

имейл съобщение или лично съобщение във Facebook. Данните, които участниците 

предоставят във връзка с участието си в Играта, се получават и обработват от „БТВ Медиа Груп“ 

ЕАД и Шел България ЕАД за целите на Играта. Организаторът на Играта има право по своя 

преценка да прекрати Играта по всяко време, за което уведомява участниците със съобщение 

на интернет страницата ladyzone.bg. 


