
ПРАВИЛА за участие в играта “Социално предизвикателство от Social Me и 
SocialEvo” 

1. НАЧАЛО И КРАЙ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 
Играта продължава от 29.03.2013 г. до 04.04.2013г. 
Играта ще бъде проведена съгласно определените в Официалните правила 
(Правила за участие и Общи условия) дати. 

2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 
Организатори на играта “Социално предизвикателство от Social Me и SocialEvo” са 
http://socialevo.net/ и http://socialme.bg/ 

3. НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА се предоставя от SocialEvo. 

4. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА 
http://socialevo.net 
http://www.facebook.com/SocialEvo 
http://twitter.com/socialevonet 
http://plus.google.com/100997880088939281399/ 

5. УЧАСТИЕ 
Участие в Играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на 
условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ. 

6. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Провеждането и участието в Играта “Социално предизвикателство от Social Me и 
SocialEvo” се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. 
Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да 
вземе участие в играта, само след приемане на настоящите Правила. 
Участието в Играта се извършва съобразно ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ 
УСЛОВИЯ. 

7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА: 
- За участие в играта е необходимо участниците: 
1. Да приемат Правилата и общите условия за участие в играта. 
2. Да отговорят на 3 (три) въпроса, които ще намерят върху снимката  и в статията, 
оповестяваща старта на играта
3.Да поставят отговорите си под формата на коментар в: 
-статията за играта

- в уеб страницата на SocialEvo 

 
-Facebook страницата на SocialEvo под снимката към играта 
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-Twitter 
-Google+ страницата на SocialEvo под снимката към играта 
4.Участниците имат право да дадат 3 (три) отговора, САМО в една от посочените 
платформи в т.2 и т.3 
5. Участниците НЯМАТ право да разпръскват отговорите си в повече от една от 
посочените платформи в т.2 и т.3 
За участие в томболата за наградата, участниците трябва да са отговорили на 
всичките 3 (три) въпроса. 

8. ТОМБОЛА ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ: 
На база участниците, които са отговорили на всичките 3 (три) въпроса, се изтегля 
на случаен принцип 1 (един) печеливш. 
9.НАГРАДА И ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК: 
На 05.04.2013г. SocialEvo ще изтегли на случаен принцип печеливш и ще го обяви 
със специална статия, която ще бъде публикувана в сайта на SocialEvo.net 
Награда: билет за семинара Social Me Workshop 
10. Участието е безвъзмездно и Играта не е обвързана по никакъв начин с покупка 
на стоки или услуги. 
11. Приемането на настоящите Правила е задължително условие за участие в 
Играта и участникът се задължава да ги спазва. 
12. Ограничения за участие: 
Не може да участват лица, които използват фалшиви профили в социалните мрежи. 
При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, 
Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до 
опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на 
Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е 
опровергано. 

13.Процедура за известяване и доставка на наградата: Организаторът поема 
ангажимент да уведоми публично и лично печелившия. Публично се счита 
съобщението, публикувано в интернет страницата http://socialevo.net. Лично се 
счита обаждането по телефон или личен email. 

14. Получаване на награда: 
За да получи наградата си, спечелилият участник се съгласява да предостави 
следните данни на Организатора: 
e-mail 
Три имена 
Телефон за връзка 

Спечелилият участник се съгласява да предостави данните си на Организатора на 
посочения от него e-mail: info@socialevo.net.
Спечелилият участник ще получи съобщение на предоставения от него e-mail, 
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изпратено от Организатора с информация за получаването на наградата. 
Ако спечелилият участник не се свърже с Организатора до 23:00 на 05.04.2013г. 
след изпращане на известяващo съобщение в социалните мрежи от Организратора 
и обявяване на победителя в специална статия, и e-mail, победителят губи правото 
да получи своята награда. 
Организаторът не носи отговорност спрямо участник, предоставил невалиден 
телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. 
С подаване на заявка за участие в Играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, 
ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, 
които предостави във връзка с играта. Организаторът се ангажира по никакъв 
начин да не предоставя лични данни на участниците в играта на трети страни. 

15. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с 
непечелившите участници. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от 
една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие 
в нея. 
Чл.2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще 
имат следното значение: 
1. “Играта” се провежда в рамките на интернет страниците - http://socialevo.net, 
http://www.facebook.com/SocialEvo, http://twitter.com/socialevonet, http://
plus.google.com/100997880088939281399/ 
2. “Участник” e всяко физическо лице, което посети интернет страницата http://
socialevo.net и декларира, че приема общите условия и правилата на играта. 
3. С включването си в играта участникът декларира съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от 
Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които 
предостави във връзка с играта. Участникът се съгласява данните му да бъдат 
съхранявани и обработвани от организатора на играта за целите на играта. 
4.Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на 
участниците в играта на трети страни. 
Чл.3. Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги 
изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да 
преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно 
участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. 
Чл.4. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или 
услуги. 
Чл.5. Наградите се предоставят безвъзмездно от Организатора. 
Чл.6. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият 
участник отговаря на изискванията на Правилата на играта и настоящите Общи 
условия. 
Чл.7. /1/ Наградата се предава лично на спечелилия участник от Организатора 
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/2/ Участникът, който не потърси обратна връзка с организатора за получаване на 
наградите си до 23:00 на 05.04.2013г. губи правата си върху наградата. 
Чл.8. Правилата за участие в играта са неразделна част от настоящите Общи 
условия. 
Чл.9. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и 
да е резултат от гласуване от страна на участник няма действие спрямо 
Организатора. 
Чл.10. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да 
оповести публично имената на спечелилият участник и неговата награда от 
промоцията. Обявяването на участника, спечелил награда, се извършва по начин, 
недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на двете му имена и 
елементи от e-mail адреса му, който е предоставил на Организатора във Играта. 
Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им 
данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. 
Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, 
свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. 
Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната 
информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно настоящите 
Официални правила и действащото законодателство. 
Чл.11. Замяната на наградите срещу пари или други ползи е забранена. 
Чл.12. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, 
които могат да възникнат във връзка с наградите. 

Чл.13. Тази игра може да бъде прекратена само в случай на форс-мажорни 
обстоятелства, включително невъзможността на Организатора на Играта, по 
причини, независещи от неговите възможности, да продължи провеждането на 
Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на интернет 
страницата http://socialevo.net на неспечелилите участници няма да бъдат 
връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга 
компенсация. 
Чл. 14. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да нанася корекции, обновява и 
променя настоящите ПРАВИЛА за участие по всяко време без предварително 
предупреждение. 
Чл.15 ДЕЙСТВИЕ. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да спазват 
тези Официални правила, включително техните срокове и условия. 
Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на 
интернет страницата http://socialevo.net и действат през целия период на 
провеждане на играта.
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