Общи условия за участие в играта “АВО Коледа”
Раздел I
Общи разпоредби
1. Кампанията „АВО Коледа”, наречена още „Играта“, се организира от езиков и изпитен
център AVO-Bell (Организатор).
2. Период на Играта: 01.12.2016 до 18.12.2016 година включително
2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Играта, ако сметне, че
това е необходимо.
3. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и в нея
могат да участват всички физически лица на възраст над 18 години с местожителство
България. Нямат право да участват служителите на AVO-Bell, „Силвърлайнинг
комюникейшънс” ЕООД, членове на техните семейства, както и всички взели участие в
организацията на кампанията и провеждането ѝ.
4. Участвайки в Играта, участниците приемат тези общи условия и се ангажират да
спазват техните разпоредби. В случай, че участник не е съгласен или не приема
изменение на Общите условия, участникът следва да преустанови участието си в Играта.
5. Организаторът на промоцията си запазва правото да променя или допълва Общите
условия на Играта, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта
avo-koleda.avo-bell.com.
Раздел II
Механизъм на Играта
1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:
1.1 Да попълни писмото до АВО Коледа
1.2 Да избере от падащото меню каква награда желае да получи.
1.3 Да отговори на въпросите след писмото
1.4 Да попълни формите за регистрация и участие в томболата

1.5 През мобилната версия на сайта avo-koleda.avo-bell.com потребителите могат да
попълват писмото до АВО Коледа, да отговарят на въпросите след него и да попълват
регистрационните форми.
1.6 Механизъм на печелене на награди.
1.6.1. Печелившите се определят чрез тегления, провеждащи се на следващия работен
ден след изтичането на даден период. Наградите се теглят на томболен принцип на
09.12. и 19.06.2016 година.
-

Период 1: 01.12.2016 г. /00:01 ч./ до 08.12.2016 г. /23:59 ч./, с теглене и обявяване
на победителите на наградите на 09.12.2016 г.
Период 2: Период 1: 09.12.2016 г. /00:01 ч./ до 18.12.2016 г. /23:59 ч./, с теглене и
обявяване на победителите на наградите на 19.12.2016 г.

1.6.2 Награди:
-Талон за 5% отстъпка за курс по избор в АВО - 6 броя
- Химикалки - 4 броя
- АВО шапка - 4 броя
- Книга - 4 броя
- Календар - 4 броя
- Тефтер - 4 броя
1.6.3 На всяка от посочените по-горе дати за съответните тегления, през Период 1 и
Период 2, ще бъдат определяни по 13 печеливши участника, от които трима печеливши
участници, ще получат Талон за 5% отстъпка за курс по избор в АВО и сумарно 10
печеливши участници ще получат както следва:
- 2 химикалки АВО
- 2 АВО шапки
- 2 книги
- 2 календара
- 2 тефтера
1.6.4 В играта “АВО Коледа” потебителят разбира дали печели чрез имейл, който
получава на имейл адреса, с който се е регистрирал.
1.7 Участниците нямат ограничение за брой участия в игрите и брой спечелени награди.
2. Доставка на наградите:

2.1. Участниците, спечелили награда ще бъдат уведомени чрез имейл на посочения от
него адрес при регистрация. Те трябва да предоставят своите данни: две имена, точен
адрес за доставка и телефон за обратна връзка в 5-дневен срок. В случай, че не се
съобрази с това, участникът губи правото да получи наградата си и организаторите имат
право да я предоставят на друг участник, отговарящ на условията на Играта.
2.2. Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще
получат своите награди в рамките на 30 работни дни след края на играта.
3. Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или с друга
награда.
4. Потребители, на които е било невъзможно да се изпрати наградата поради грешка от
тяхна страна (некоректен/непълен адрес за доставка и/или телефон за обратна връзка),
губят правото си над нея.
5. Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква
причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.
6. Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е
възпрепятстван да получи и използва наградата си.
Раздел III
Други
1. Включвайки се в Играта, 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 последващи информационни
кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза
на потребителя по всяко време, заявявайки това на email: games@avo-bell.bg
2. Всички участници са длъжни да спазват общите условия на Играта, които ще бъдат
достъпни на www.avo-koleda.avo-bell.com за целия ѝ период.
3. Снимките на наградите, посочени на сайта и рекламните материали са с илюстративна
цел и може да бъдат с различен дизайн, визия или марка от показаните.
4. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите
условия, като промените влизат в сила след оповестяването им на
www.avo-koleda.avo-bell.com

5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време,
обявявайки това в съответствие с точка 6, в случай на материални злоупотреби,
нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се
дължи компенсация на участниците.
6. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши
претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
7. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили,
били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с
комуникационните системи.
8. Участниците поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради
участието им в Играта (включително разходи за достъп до Интернет). Участникът може да
направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на
определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси
информация за използвания от него абонаментен план.
9. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и
други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични
изяви могат да включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни
материали на участниците и създадени от тях, публикувани или разпространени в
медиите и публичното пространство.
10. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до сайта
www.avo-koleda.avo-bell.com по каквито и да било причини.
11. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени
на имущество или на участника по време на участието му в настоящата Игра.
12. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени
награди поради форсмажорни обстоятелства.
13. Организаторът не носи гаранционна отговорност за предоставяните награди, за
забавяне, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване при невъзможност
за използване и употреба на награди, поради местни официални празници или други
обстоятелства, които възпрепятстват използването им.
14. Също така Организаторът не поема отговорност за евентуални щети и повреди по
време на транспортирането или складирането на наградите.

15. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без
допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво
съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с играта, обидно
или дискриминационно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно
и не подлежи на допълнително обсъждане.
16. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на ИГРАТА са регистрирани като
администратори на лични данни по ЗЗЛД и всички предоставени от участниците лични
данни ще бъдат третирани в съответствие с изискванията на закона и ще бъдат
унищожени до три месеца след изтичането на ИГРАТА.
17. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в Играта се
решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие –
чрез намесата на компетентните органи.
18. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали
фалшиви профили с цел повече участия в играта и нарушаване на механизма й, ще
бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на
получаване на наградата.
19. С регистрацията си на сайта www.avo-koleda.bg потребителят се съгласява сайтът да
използва бисквитки, за да се създаде по-добър поглед над това как се представят
рекламните импресии и другите рекламни дейности, които са свързани със сайта.

