УСЛОВИЯ
на викторина „Около трапезата: от Игнажден до Богоявление“

Организатори на викторината „Около трапезата: от Игнажден до Богоявление“ са Сдружение
„Платформа АГОРА – активни граждански общности за развитие и алтернатива“ и Сдружение
Център за Върхови Постижения „Наследство БГ“.
1. Механизъм на викторината
Викторината "Около трапезата: от Игнажден до Богоявление" се провежда едновременно на
Фейсбук страниците на „Платформа Агора“ (@platform.agora) и Наследство БГ (@nasledstvo.bg).
Всеки ден между 20.12.2021 г. и 06.01.2022 г. организаторите ще публикуват по един въпрос от
затворен тип на празнична и историческа тематика на горепосочените страници във Фейсбук.
Потребители на платформата Фейсбук участват във викторината, ако напишат отговор на поставен
въпрос в публикация като коментар под съответната публикация. Всеки потребител решава с
колко отговори на въпроси желае да участва във викторината. Всеки верен отговор, подаден от
потребител като коментар под публикация с въпрос преди изтичане на крайния срок на
викторината, ще бъде зачетен като достатъчно условия за участие в томболата за определяне на
наградите. Потребителят участва в тегленето за награди толкова пъти колкото верни отговори е
регистрирал до изтичане на крайния срок на викторината.
2. Времетраене
Викторината започва от момента на първата публикация с въпрос на 20 декември 2021 г. и
приключва в 23:59 ч. на 6 януари 2022 г.
Коментари под публикации от викторината, регистрирани в платформата на Фейсбук след
крайния срок, няма да бъдат считани за верни отговори, и следователно няма да бъдат включени
в томболата за определяне на награди.
3. Право на участие
Право на участие във викторината имат лица без значение от местоживеенето им. Награди ще
бъдат изпращани само до адреси на територията на Република България.
В съответствие с тематиката на викторината, право на участие имат и непълнолетни лица. Ако
непълнолетно лице бъде определено като победител за награда в томболата, наградата му може
да бъде получена от негов родител или настойник.
Условие за участие във викторината е отговор на въпрос като коментар под публикация от играта.
Всеки верен отговор, подаден от потребител като коментар под публикация с въпрос преди
изтичане на крайния срок на викторината, ще бъде зачетен като достатъчно условиe за участие в
томболата за определяне на наградите.
Във викторината нямат право на участие служители на Организаторите и членове на техните
семейства.
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4. Награди
Предметни награди ще бъдат раздадени на участници на случаен принцип след изтичане на
крайния срок за провеждане на викторината. Определяне на печелившите ще бъде извършено
чрез томбола. Условията за участие в томболата се определят в т. 4 на настоящите Условия.
Независимо от броя на подадените верни отговори и съответния брой регистрации в томболата,
един потребител има право на не повече от една награда. Ако името на един и същ потребител
бъде изтеглено последващ път след спечелване на една награда, то тя се преотстъпва на
следващия изтеглен в томболата.
Датата на теглене на томболата за разпределяне на наградите ще бъде обявена на Фейсбук
страниците на Организаторите след приключване на викторината. Имената на победителите ще
бъдат обявени публично на Фейсбук страниците на Организаторите. Първоначален контакт с
победителите ще бъде търсен чрез лични съобщения през платформата на Фейсбук.
Потребителите следва да участват във викторината със своето истинско име, истинността на което
следва да удостоверят в случай, че са определени като победители за награда.
За да получат наградите си, определените за победители трябва да посочат пощенски адрес на
територията на България, както и телефон за връзка с тях. Ако победител е непълнолетно лице,
наградата му може да бъде получена от родител или настойник. Разноските за доставка на
наградите се поемат от Организаторите.
Ако Организаторите не успеят да осъществят контакт с печеливш на награда и нямат отговор на
изпратено съобщение в рамките на 5 дни след първоначалния контакт, определения за печеливш
губи правото си за получаване на наградата.
Спечелилите награда нямат право на парична компенсация или паричен еквивалент на наградата,
нито могат да я преотстъпват на други лица по тяхно усмотрение.
5. Лични данни
За определяне на печелившите във викторината ще бъде проведена томбола с имената от
профилите на участниците в социалната мрежа Фейсбук. Списък с имената на профили във
Фейсбук ще бъде изготвен и обработван единствено и само за целите на томболата и ще бъде
унищожен в срок от 3 месеца след приключване на викторината.
Участниците, определени като печеливши на предметните награди, ще бъдат помолени да
предоставят телефонен номер и пощенски адрес за получаването на наградата си.
Организаторите се задължават да не използват получените лични данни за цели, различни от
условията за провеждане на тази викторина.
Печелившите в настоящата викторина се съгласяват, че техните имена могат да бъдат използвани
от Организаторите в техни материали и публикации в публичното пространство, без да се дължи
заплащане на участниците.
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6. Други разпоредби
Освен че използват функционалностите на социалната мрежа Facebook като платформа за
провеждане на викторината „Около трапезата: от Игнажден до Богоявление“, Организаторите
заявяват, че викторината не е одобрена, администрирана или обвързана по какъвто и да е друг
начин с компанията Meta / Facebook.
Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организатора и
участниците, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже
невъзможно, двете страни ще отнесат въпроса до компетентните институции.
Настоящите Условия са публикувани на www.agora-bg.org на 19 декември 2021 г.
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