
Правила на играта ИГРАЙ И СПЕЧЕЛИ единична покана за ФИНАЛА на живо на 

„Фермата“, сезон 5 на 14 декември 2019!” (по-долу „Играта“) 

 

I. Организатор  

Организатор на Играта е „БТВ Медиа Груп“ ЕАД, ЕИК 130081393, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на 

НДК (наричано по-долу „Организатор“). 

 

II. Продължителност (период) на Играта 

Играта стартира в 10:00 часа на 05.12.2019 г. и продължава до 16:00 часа на 10.12.2019 г. („срок на 

Играта“). 

 

III. Механизъм и условия за участие в Играта 

Играта се провежда на територията на Република България на интернет страницата на 

телевизионното предаване „Фермата“:https://fermata.btv.bg/video/videos/vlezte-v-bitkata-za-fermata-

onlajn-s-360-live.html 

 („интернет страницата“). Участниците участват в Играта след като направят регистрация на 

интернет страницата. 

В Играта могат да участват само пълнолетни физически лица. 

В рамките на посочения по-горе срок на Играта, на интернет страницата на предаването „Фермата 

“:https://fermata.btv.bg/video/videos/vlezte-v-bitkata-za-fermata-onlajn-s-360-live.html 

Участниците се регистрират за участие чрез попълване на регистрационна форма с данни за 

контакт – актуален и-мейл. След регистрацията на интернет сайта има публикувано видео с въпрос. 

Въпросът е отворен. Всеки желаещ да участва в Играта, следва да отговори в срока на играта, чрез 

публикуване на коментар с отговор под видеото с въпроса. Всеки Участник правилно отговорил на 

въпроса се включва в томболата за награди. Всеки участник, с участието си в Игрaта, се съгласява 

да посочи свой актуален и-мейл. Регистрации, неотговарящи на този критерий, се приемат за 

нереални и не участват в разпределението на наградите. С акта на регистрация се счита, че 

настоящите Общи условия са приети и подписани. Отговори на въпроса, направени след 

изтичането на предвидения срок на играта, не участват за тегленето на наградите. 

 

 

 

 



 

Печелившите участници в Играта, общо трима на брой, ще бъдат избрани на случаен принцип, 

чрез томбола. 

 

IV. Награди 

Ще бъде изтеглени чрез жребии трима победители, който ще получат по една единична покана за 

финалното издание на живо на „Фермата“, сезон 5 на 14 декември 2019г. 

Наградите в Играта са осигурени и се предоставят от „БТВ Медиа Груп“ ЕАД. 

 

V. Теглене на наградата, обявяване на печелившия и получаване на наградата 

Тегленето на наградите ще бъде извършено от представители на Организатора.  

Тегленето на наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички 

участници, отговорили вярно на въпроса.  

Печелившите участници ще бъдат обявени на 12.12.2019 в 14:00 часа на интернет страницата на 

телевизионното предаване „Фермата“, сезон 5: https://fermata.btv.bg/video/videos/vlezte-v-bitkata-za-

fermata-onlajn-s-360-live.html 

Информация за спечелената награда ще се изпраща и на посочения от лицето и-мейл. 

Eдин участник има право само на една награда. Всички участници, спазили настоящите правила, 

могат да участват в томболата.  

Наградата на участник се изпраща с куриер/поща на адрес посочен от печелившите или предоставя 

лично в офиса на „БТВ Медиа Груп“ ЕАД до 13.12.2019г. до 16:00 часа Получаването на наградата 

става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на „БТВ Медиа Груп“ 

ЕАД или пред съответния куриер/ пощенски служител.  

Наградите могат да се предоставят само на участник, който има право да участва в играта, бил е 

обявен за печеливш по Официалните правила на играта и се е легитимирал с валиден документ за 

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

Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана 

поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен имейл адрес, предоставяне на 

неточнен адрес за доставка, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на 

технически или други пречки, касаещи конкретен печеливш или причини, извън Организатора.  

Наградите могат да се използват от печелившите участници само в деня и часа на съответния 

финал на предаването „Фермата”, сезон 5, като не могат да се заменят за парична или каквато и да 

е друга равностойност в продукти или услуги. 

 

VI. Други условия 



Участник, който в подаден отговор или по друг начин публикува на интернет страницата на 

предаването “Фермата”, сезон 5, материал или текст, чието съдържание противоречи на 

разпоредбите на действащото законодателство, с непристойно или обидно съдържание или със 

съдържание, противоречащо на нормите на морала и добрия тон, може да бъде дисквалифициран 

от участие в Играта и/или лишен от спечелената награда, и материалът/текстът му да бъде изтрит. 

С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във 

връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от 

Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на 

съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на наградата от печелившия 

участник. 

С участието си в Играта чрез отговор на зададен въпрос се счита, че участниците са запознати, 

приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.  

Финалът на „Фермата“, сезон 5 се заснема и излъчва на живо в програма bTV на Организатора. Със 

регистрацията на интернет сайта, печелившите лица над 18 годишна възраст се съгласяват да бъдат 

филмирани, фотографирани, заснемани, записвани в аудио, видео или аудио-видео форма, като 

създадените в тази връзка материали и аудиовизуални произведения (заедно „материалите“) да 

бъдат използвани изцяло по преценка на Организатора по всички допустими от Закон за 

авторското право и сродните му права (ЗАПСП) начини за максимално допустимия от ЗАПСП 

срок и за територията на цял свят. 

Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства 

(деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма 

да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш. 

Настоящите правила се публикуват на фейсбук страницата на предаването “Фермата ”, като „БТВ 

Медиа Груп” ЕАД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края 

на Играта, като задължително уведомява последователите на фейсбук страницата на предаването 

“Фермата” за промените. Промените влизат в сила от публикуването им. 

 


