Правила за участие в Кампания с награди „Спечели билет за мача Пулев
срещу Фюри“
1. Период на участие:
1.1. Периодът за участие в Кампанията „Спечели билет за мача Пулев срещу Фюри“ (наричана за краткост
„Кампанията”) е от 08.00 ч. на 12.10.2018 г. до 23:59 ч. на 23.10.2018 г.
2. Организатор и Партньор:
2.1. Организатор на Кампанията е „НЕТ 1” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, 1592, ж.к.
„Дружба“ 1, бул. “Асен Йорданов“ №14, наричано по-долу за краткост “НЕТ 1” или „Организаторът.
2.2 Партньор на Кампанията е „Нова Броудкастинг Груп” АД със седалище и адрес на управление: гр.
София, 1592, бул. "Христофор Колумб" 41
3. Участници:
3. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес в Република
България, което в периода на участие:
3.1 направи онлайн заявка за включване на услуга на НЕТ1, включваща в себе си пакет DiemaXtra или
SPORT HD (като част от пакет с включени други услуги или като самостоятелна услуга)
3.3. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора.
3.4. В Кампанията нямат право да участват лица на възраст под 14 (четиринадесет) години. Участниците на
възраст между 14 и 18 години, сключват договорите по т.3.1 и т.3.2 със съгласието на своите родители или
попечитeли.
4. Механизъм на участие:
4.1. Участниците в кампанията трябва да отговарят на условията по точка 3
4.2. Участниците могат да заявят участието си през интернет сайта на Организатора – www.net1.bg,
5. Награди:
5.1. 1 брой двойна покана за боксовия мач Пулев срещу Фюри, който ще се състои на 27.10.2018 г. в зала
Арена Армеец
5.2. Наградите се осигуряват от Партньора на Кампанията
6. Определяне на победителя:
6.1. Тегленето на наградите ще се проведе на 24.10.2018 г. В тегленето ще участват всички участвали,
които отговарят на изискванията по т.3.
6.2. Участниците в Кампанията, които печелят награда по т. 5 се определят чрез електронно теглене, което
се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в
присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от
него.
6.3. Печелившия Участник ще бъдат обявен на официалната интернет страница на Организатора, на адрес
– www.net1.bg след провеждане на тегленето.
6.4. След определяне на печелившия Участник за наградата по т. 5 се изтегля още 1 (един) резервен
печеливш Участник за наградата. Резервният печеливш Участник може да замести предходния изтеглен,
при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в срока по т. 7.5. от тези
Правила и/или не отговаря на изискванията по т.3.
6.5. Разпределението на наградата се извършва измежду Участници, които отговарят на условията по т. 3 и
4 от тези Правила.
7. Получаване на наградите:
7.1. Печелившия Участник, определен по реда на т. 6, ще бъде информиран за спечелената награда и
начина на получаването й чрез получаване на e-mail или телефонно обаждане от служител на
Организатора на телефонния номер за контакти, посочен при сключването на договора. В случай, че
съответният печеливш Участник не отговори на телефоннотo повикване, e предоставил неточен или
неверен телефонен номер или e-mail и същият не може да бъде открит в рамките на 1 ден от датата на

първото прозвъняване или откаже да получи наградата, за победител се счита резервният печеливш
участник, с който се правят опити за връзка по описания в тази точка начин. В случай, че и с него не може
да бъде осъществен контакт или откаже да получи наградата, същата остава неразпределена и ново
теглене не се организира.
7.2. Наградата може да бъде получена срещу представяне на лична карта за лицата над 18 години.
Печеливш участник на възраст между 14 и 18 години представя лична карта и задължително следва да
бъде придружен от родител или настойник с лична карта и документ, удостоверяващ тяхната родствена
връзка или попечителство.
7.3. Получаването на награда се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия
Участник и от служител на Организатора.
7.4. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.
7.5. Крайният срок за получаване на наградите е 27.10.2018 г.
7.6. Ако в рамките на установените срокове не са раздаде наградата, не се организира ново
разпределение.
8. Права и отговорности:
8.1. Организаторът не отговаря: а) в случай, че наградата или която и да е част от нея не може да бъде
получена, предоставена или реализирана поради невъзможност победителят и/или негов представител
да се идентифицира, и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други
технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния победител и/или негов
представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата или част от нея да бъде предоставена
поради обстоятелства от непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито
и да е други обстоятелства.
8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност да се осъществи участие или да се предостави
награда, в случай, че регистрацията на даден Участник в Кампанията съдържа непълна, невярна или
подвеждаща информация.
8.3. Организаторът има право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че
настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само –
злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен,
съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не дължи каквато и да е компенсация на
Участниците.
8.4. Всеки Участник трябва да се увери, че участва в Кампанията със своето истинско име, което следва да
удостовери с представяне на лична карта, в случай, че е спечелил една от наградите в Кампанията.
9. Лични данни
9.1 Обработването на личите данни на Участниците става съобразно действащото национално и
европейско законодателство. Основната цел на обработването на личните данни при онлайн заявката по
т.3.1, която е условие за участие в настоящата Кампания, е предоставянето на електронни съобщителни
услуги от НЕТ1. По отношение на тази цел за обработка на предоставените данни подробна информация
за начина на обработването им, срока за съхранението им, правата на Участниците като субекти на
данните и друга информация се съдържат в „Политика за поверителност на личните данни на НЕТ1”, която
е неразделна част от настоящите Общи условия и е достъпна на интернет страницата на Оператора –
www.net1.bg, раздел „Общи условия”, както и в търговските обекти на НЕТ1.
9.2. Отделно и в допълнение на горното, предоставените данни от Участниците в Кампанията ще бъдат
използвани и за целите на настоящата Кампания, а именно – идентификация на Участниците, участие в
тегленето на наградата и предоставяне на наградата на печелившия участник. Ползването на данните за
целта по тази точка е въз основа на Ваше изрично съгласие. В случай че не предоставите съгласие
Организаторът да ползва данните за целите на настоящата Капания, Организаторът няма да може да Ви
идентифицира, респ. да предостави наградата и в тази връзка предоставянето на данните се явява
задължително условие за участие в Кампанията. Срокът на обработката на данните за целите на
Кампанията е до 30 (тридесет) дни от датата на предоставяне на наградата.
9.3. За целите на предоставяне на наградата Организаторът ще предостави данните на победителя и на
Партньора, както е посочен по-горе.
10. Допълнителни разпоредби.
10.1. Печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви
на Организатора с рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това.

10.2. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите Правила.
10.3. Информация във връзка с Кампанията може да бъде получена на интернет страницата
на НЕТ 1 на www.net1.bg
Настоящите Правила влизат в сила от 12.10.2018 г.

