
Официални правила за съвместна игра "Viva Voice" с Организатор БТВ Медиа Груп и 

главен спонсор БТК АД (наричано по-долу Vivacom), осъществена в сайта glasat.btv.bg 

на отделна лендинг страница http://glasat.btv.bg/vivavoice/ 

 

 

ПЕРИОД: В рамките на периода от 13.11.2017 до 03.12.2017 г. се провежда играта 

„Viva Voice”, под формата на видео конкурс за най-харесвано видео, заснето от Лице, 

което желае да участва в играта /наричано за по-кратко Участник/ и публикувано на 

страницата на http://glasat.btv.bg/vivavoice/ 

 

МЕХАНИЗЪМ: 

В рамките на двадесет и един дни, всеки Участник може да достъпи до платформата за 

регистрация на сайта http://glasat.btv.bg/vivavoice/ и да публикува заснето видео със 

съдържание, което визуализира свободна интерпретация* върху песента We are family 

на Sister Sledge**.   

Регистрационната форма съдържа задължителни полета, които изискват информация за 

Участника, както следва: име, фамилия, град, години, телефон за обратна връзка, и-

мейл за обратна връзка. Информацията от регистрационната форма се обработва от 

служител на БТВ Медиа Груп и не се предоставя на трети лица. С регистрацията си за 

участие Участникът се съгласява и дава правото на Организатора и Главния спонсор да 

обработват предоставените от него лични данни за целите на играта VivaVoice. 

Публикуваната информация няма да се използва за напред за рекламни или други цели 

и се събира само в рамките на посочения период. 

Всеки Участник има право да качи неограничен брой видеа с интерпретация на песента 

We are family.  

Само най-харесваното видео на даден Участник може да участва в надпреварата за 

раздаване на награди. 

При повече от едно видео с равен брой харесвания на един регистриран Участник, се 

избира на ротационен принцип едно от видеата на този Участник и само с избраното 

видео може да се играе за получаване на награда.   

Веднъж регистриран Участник с актуален и-мейл, няма нужда да попълва следващ път 

формата за регистрация. 

Всеки Участник, който е качил видео съдържание на играта VivaVoice на страницата 

http://glasat.btv.bg/vivavoice/, попълнил е регистрационната форма с актуални данни и е 

събрал повече от едно харесвания на своето видео, има право да получи една от 

предоставените от Vivacom награди.  

Най-харесаното видео от всички публикувани ще получи една раница, брандирана с 

лого на Vivacom. 

Следващите по брой харесвания видеа ще получат на произволен принцип една от 

следните награди, брандирани с логото на Vivacom: 5бр. чаши, 5бр. бейзболни шапки, 

5бр. тениски с размери 1бр-S, 2бр-M, 2бр-L, 30бр. стикери за почистване на екран, 20 

бр. торбички. 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
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В играта има право да участва всяко физическо лице, което отговаря на описаните 

Официални правила. Изключение правят служителите на  БТВ Медиа Груп и Vivacom,  

свързани лица с кампаниите, както и членове на техните семейства (деца, родители и 

съпрузи). В играта могат да се включат всички Участници, които нямат регистрация в 

сайтовете на БТВ Медиа Груп.  

В случай че участник в играта е непълнолетно или малолетно, или запретено лице, същото 

следва да осигури и представи на Организатора декларация – съгласие от негов/-ите  родител/-

и или законен представител. Образец от декларацията – съгласие се изпраща от 

Огранизатора по и-мейл, след регистрацията. До получаване на съгласието 

предоставеното от участника, същият не се счита за участник в играта, а видеото няма 

да бъде достъпно за потребители. 

 

Всеки Участник, с включването си в игрaта VivaVoice, се съгласява да посочи своите 

актуални данни, описани в Официалните правила. Регистрации, неотговарящи на този 

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

С ъплоудването на видеоклип за настоящата игра Viva Voice, Участникът дава 

съгласието видеоклипът, и/или изпълнението на Участника, да бъде използван от БТВ 

Медиа Груп по всички допустими от Закона за авторското право и сродните му права 

начини, включително (но не само) да бъде показван в и извън програмите на телевизии 

или радиостанции, интернет сайтовете и платформите, собственост на БТВ Медиа 

Груп, за максимално допустимия от Закона за авторското право и сродните му права 

(ЗАПСП) срок, на територията на цял свят, както и предоставените видеоклипове да 

бъдат преработвани или да бъдат използвани изцяло и на части. 

След изтичане на крайния период на играта VivaVoice, на 03.12.2017г. ще бъдат 

изтеглени по описания начин /виж МЕХАНИЗЪМ/ наградите, които са предоставени от 

основния спонсор Vivacom.  

Служител на БТВ Медиа Груп, ще се свърже с печелившите Участници на посочения в 

регистрационната форма на играта VivaVoice и-мейл или телефон, за да уговори 

предаването на наградата.  

Наградата се пази в срок до 10 дни от датата на уведомяването на участника от 

служител на БТВ Медиа Груп за спечелената от него награда. Ако в рамките на 

този период печелившият Участник не се е свързал обратно със служителя на БТВ 

Медиа Груп по и-мейл или телефон, губи правото си да я получи и ще бъде изтеглен, на 

томболен принцип, следващ Участник, отговарящ на Общите правила на играта 

VivaVoice. 

  

Със съгласяването с Официалните правила, които са публикувани на лендинг 

страницата на играта http://glasat.btv.bg/vivavoice/, Участниците се съгласяват да 

предоставят данните си (име, фамилия, град, години, телефон за обратна връзка, и-мейл 

за обратна връзка), с възможност да участват в тегленето на предоставените награди от 

основния спонсор Vivacom. 

  

Получаване на награда от Участник, посочил адрес в регистрационната форма, в град 

София, става само срещу представяне на документ за самоличност в офиса на БТВ 

Медиа Груп, в рамките на уговорения по и-мейл или телефон период. След изтичането 

на уговорения срок, Участникът губи правото си да получи наградата. 

http://glasat.btv.bg/vivavoice/


Награда за Участник, който е посочил адрес за кореспонденция извън град София, се 

изпраща в рамките на 10 работни дни от датата на уговорения начин на получаване.  

  

Получаването на наградата става само срещу документ за самоличност, с който 

лицето се легитимира пред служител на БТВ Медиа Груп или пред съответния 

куриер / пощенски служител.  

 

 

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

който са публикувани на следния интернет адрес : http://glasat.btv.bg/vivavoice/  

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

промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницaта: 

http://glasat.btv.bg/vivavoice/, без задължение да информира регистрираните до този 

момент лица. 

  

 

ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА 

 Играта  се организира на български език и сe провежда на  http://glasat.btv.bg/vivavoice/ 

 

СРОК НА ИГРАТА 

Играта стартира на 13.11.2017г. в 18:00часа. и приключва на 03.12.2017г. в 00:00 

часа. 

  

ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Осигурените от Vivacom предметни награди, брандирани с логото на Vivacom са както 

следва: 1бр.раница, 5бр. чаши, 5бр. бейзболни шапки, 5бр. тениски с размери 1бр-S, 

2бр-M, 2бр-L, 30бр. стикери за почистване на екран, 20 бр. торбички. БТВ Медиа Груп 

не носи отговорност за предоставените от спонсора награди. 

 

  

ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ 

Наградите ще се предоставят 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 
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БТВ Медиа Груп и Vivacom не носят отговорност спрямо печеливш Участник, 

предоставил невалиден и-мейл или телефон за контакт или неверен, непълен или 

неточен адрес за доставка на наградата. Организаторът не носи отговорност при 

възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на 

съответната награда. 

 

С регистрацията на актуален и-мейл адрес, Участниците се  съгласяват, че БТВ Медиа 

Груп и Vivacom, могат да използват регистрирания и-мейл адрес в играта VivaVoice, 

само за обратна връзка за целите на играта. 

 

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ 

Не се допуска размяна на награда за паричната ѝ 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. 

 

 

*За свободна интерпретация  се счита  генерирано потребителско съдържание, което е 

съобразено с Националният етичен кодекс, приет от Националния Съвет за 

Саморегулация. За целите на рекламната кампания Viva Voice с Организатор БТВ 

Медиа Груп и главен спонсор Vivacom , осъществена в сайта glasat.btv.bg, БТВ Медиа 

Груп има правото да откаже публикуване на видео съдържание на сайта 

http://glasat.btv.bg/vivavoice/, генерирано от Участник като се основава на Националният 

етичен кодекс. 

** Главният спонсор на играта VivaVoice притежава правата върху песента We are 

family на Sister Sledge за използването ѝ с рекламна цел. 
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