
 
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА ХИЖАТЛОН 

 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 

Играта “ХИЖАТЛОН” се организира и провежда от рекламна агенция “Ноубъл Графикс” 
ООД, ЕИК: 126557114, наричана по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР”. 

1.1.Спонсор 

Спонсор на играта и лице, което осигурява възможността за реализация на “ХИЖАТЛОН” е 
“Карлсберг България” АД, ЕИК: 127015636, наречено по-долу накратко „Спонсор”.  

Спонсорът на играта има право неговото име, лого и други елементи от търговската му марка 
да бъдат позиционирани във всички материали, свързани с провеждането на играта – целеви 
страници, подстраници, онлайн реклами и публикации, банери, брошури и други материали, 
както и върху книжките с десетте хижи. 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

2.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-
долу официални правила на Играта, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. С 
участието си в Играта и с полагане на саморъчен подпис в полето “ПРИЕМАМ ОФИЦИАЛНИ 
ПРАВИЛА”, участниците се съгласяват с официалните правила на Играта. 

2.2. Официалните правила са публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на 
провеждане на Играта на Интернет адрес: https://www.facebook.com/pirinsko.bg/ 

2.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва и/или изменя Официалните 
Правила, като допълненията и/или измененията и промените влизат в сила от датата на 
официалното им публикуване на Интернет адрес: https://www.facebook.com/pirinsko.bg/. 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ 

3. Играта “ХИЖАТЛОН” се организира и провежда на територията на Република България и 
обхваща обиколка на следните хижи, а именно: х. Македония, х. Козя Стена, х. Синаница, х. 
Мазалат, х. Яворов, х. Русалка, х. Заврачица, х. Рай, х. Ком, х. Фенера. 

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

4.1. Играта стартира на 30.08.2017 г., ч. и продължава до 01.04.2018г., или до получаване на 
адреса на Организатора на 60 книжки ХИЖАТЛОН с 10-те уникални печата от всяка от 
упоменатите хижи на територията на България. След изтичане на посочения срок и/или след 
получаване на първите 60 книжки, Организаторът няма да предоставя награди.  

4.2. Организаторите на Играта имат право да променят сроковете й, като известяват за това на 
Интернет адрес: https://www.facebook.com/pirinsko.bg/, при условията на т. 2.3. от настоящите 
правила. 



 

ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

5.1. Участието в настоящата игра не е обвързано със закупуване и/или по какъвто и да било 
начин с ангажиране на лицата със стоките, произвеждани и /или продавани от спонсора, нито 
с книжките, в които ще се поставят печатите. Книжките са напълно безплатни и се получават 
във всяка от изброените в т. 3 хижи до изчерпване на наличните количества. Организаторът и 
Спонсорът не носят отговорност, в случай че някоя/и от хижите не разполага с налични бройки 
от книжките и няма възможност да предостави книжка при заявено желание..  

5.2. Право на участие в Играта, имат всички български граждани, навършили 18 години, с 
местожителство в България, които са подписали и изпратили заедно с книжката с печати и 
копие от настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА подписани от тях саморъчно и Декларация по 
чл. 35 ЗДДФЛ, свалени и разпечатани от https://www.facebook.com/pirinsko.bg/. С приемането 
на настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА всеки участник декларира, че има навършени 18 
години и че не е поставен под запрещение.  

5.3. С изпращане на подписан екземпляр от настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, заедно с 
книжката с печати на посочения адрес на Организатора, всеки участник приема настоящите 
правила и условия на играта. 

5.4. В Играта нямат право да участват служителите на: фирма “Карлсберг България” АД, 
рекламна агенция “Ноубъл Графикс” ООД, както и членовете на техните семейства. 

5.5. В случай, че Организаторът и/или Спонсорът открие или установи участник, който не 
отговаря на условията на т.5.2. т. 5.3. и т.5.4, то има право да анулира участието му и/или да 
откажат да му предоставят награда..   

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОВЕЖДАНЕ И ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

6.1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните стъпки, описани по-
долу: 

• Да посети една от посочените в т.3 хижи и да получи от там своята ХИЖАТЛОН книжка.  
• Да събере печати от всички 10 хижи, които участват в играта. 
• Да изпрати с избран от него куриер и за собствена сметка на адреса на Организатора 

книжката с нанесени печати от всички посочени хижи, подписаната Декларация и 
Официалните правила, като изпише точно и ясно адреса си и телефонен номер за контакт. 
Организаторът не носи отговорност, в случай че куриер и/или избрана от него пощенска 
служба не могат да доставят наградата поради липса на лице, което да я приеме на 
посочения адрес и/или поради невъзможност посоченият адрес да бъде намерен. В случай, 
че не е изпратен пълен комплект – книжка, Официални правила, разпечатани от 
https://www.facebook.com/pirinsko.bg/ и подписани,  Декларация, разпечатана от 
https://www.facebook.com/pirinsko.bg/ и подписана, участникът няма право да получи 
награда и тя се предоставя на следващия по ред участник.  

• С приемането на Официалните правила, се съгласява да получава търговски съобщения на 
посочените адрес и телефон от спонсора по време на играта, както и в срок от 6 месеца след 
нея. 
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Всеки участник има право да изпрати само една книжка.  
 
6.2. Организаторът разпределя награди между първите 60, изпратили подписани 
Официалните правила, Декларация и попълнените с печати книжки, както следва: 

1. За първите 10 участници, изпратили своите Хижатлон книжки организаторът е 
предвидил специална награда – комфортна и функционална раница с по 1 стек (12 бр.) 
Пиринско Светло 0,33л. стъклена бутилка за еднократна употреба  

2. За следващите 50 участници, изпратили своите Хижатлон книжки – 1 стек (12 бр.) 
Пиринско Светло 0,33л. стъклена бутилка за еднократна употреба. 

6.3. Участниците следва да изпращат своите Хижатлон книжки на следния адрес, а 
именно:  
            ул. Червена стена 4, гр. София 1421 

      Ноубъл Графикс ООД. 
      На вниманието на Ромина Петкова, тел. 02 963 48 22 

 
6.4. Наградата се получава от първите 60 участника, изпратили своите книжки, като 

поредността  се определя от пощенското клеймо. Не се допуска размяна на награда срещу пари 
или други изгоди по никаква причина и за никой от участниците. Всички печеливши 
участници ще бъдат информирани за наградата си на посочените от тях телефонни номера.  С 
оглед прозрачност на получаване на наградите, печелившите ще бъдат публикувани на 
https://www.facebook.com/pirinsko.bg/ със своя снимка и инициали на имената. Пликовете с 
пощенските клейма ще бъдат на адреса на Организатора до края на играта, на разположение, 
в случай на спорове относно поредността на получаването им. 

6.5. Тъй като стойността на първите 10 награди надхвърля 30 лв. (тридесет лева), 
участниците спечелили раница с бира Пиринско, се съгласяват да предоставят на 
Организатора или негов подизпълнител личните си данни, необходими за изготвянето и 
предоставянето на Служебна бележка по образец № 4 по чл. 45 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица и декларират, че ще обявят и платят данък за получената 
награда, съгласно разпоредбите на закона. Спечелилият участник се задължава да попълни и 
предостави на Организатора или негов подизпълнител Декларация за информираност по чл. 
35 от ЗДДФЛ. Образецът на Декларацията е публикуван 
наhttps://www.facebook.com/pirinsko.bg/. Организаторът си запазва правото да не предоставя 
награди при липса на попълнена и подписана Декларация. 

 
 

ЧАСТ 7. ОТГОВОРНОСТ 

7.1. Организаторът на Играта не носи отговорност за невъзможността за получаване на 
книжката с печати, поради технически или други причини, попречили на куриерската или 
пощенска служба да достави книжката или поради други непредвидени и непреодолими 
събития.  

7.2. Организаторът и Спонсорът се задължават да не разкриват никакви лични данни и друга 
информация за участниците и да не предоставят събраната информация на трети лица – 
държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен:  

- когато е предвидено в тези Правила или участникът е дал изрично съгласието си в 
момента на регистрацията си или в по-късен момент;  
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- когато това е необходимо за изпълнение на тяхно нормативно задължение. 
- когато информацията е изискана от държавни органи, съдебни органи или длъжностни 

лица, които според действащото законодателство са компетентни да изискват и събират 
такава информация в съответствие със законово установените процедури и правила; 

- когато разкриването на лични данни се налага за защита на правата, законните интереси 
и репутацията на Спонсора и/или Организатора, свързаните с тях лица или други 
участници в Играта;  

- когато информацията се предоставя на служители или подизпълнители на Спонсора 
и/или Организатора или на организаторите за дейности, предвидени в тези правила;  
в други посочени в закона случаи. 

 

ЧАСТ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 

8.1. Настоящата игра се прекратява с изтичане на срока, посочен в чл.4.1. Тя може да бъде 
прекратена преди изтичане на срока и при появата на събитие, представляващо непреодолима 
сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по 
независещи от него причини, не може да продължат настоящата игра. 

8.2. Организаторът и/или Спонсорът може да прекрати настоящата игра при наличие на 
нарушение или злоупотреба с правилата на играта или при извънредни обстоятелства. 

8.3. В случаите по т. 8.1 и т. 8.2: 

Организаторът и/или Спонсорът няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или 
пропуснати от участниците ползи в резултат от такова прекратяване; 

Организаторът и/или Спонсорът ще уведоми участниците в играта за прекратяването на 
кампанията, както и за причините за това прекратяване на интернет адрес: 
https://www.facebook.com/pirinsko.bg/. 

ЧАСТ 9. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ 

9.1. Всеки потенциален спор между Организаторите на Играта и участници в същата се решава 
по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от 
компетентните съдилища в Република България. 

ЧАСТ 10. ПУБЛИЧНОСТ 

10.1. С участието си в тази Игра участниците се съгласяват, че техните имена и снимка биха 
могли да бъдат използвани само за целите на играта, като Организаторите не дължат за това 
заплащане. 

ЧАСТ 11. ЛИЧНИ ДАННИ 

11.1. С участието си в Играта участникът изрично се съгласява, предоставените от него лични 
данни да бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни от Организатора на 
Играта. Предоставените лични данни ще бъдат използвани за целите на настоящата кампания, 
включително и като бъдат публикувани на https://www.facebook.com/pirinsko.bg/ инициалите 
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на имената на печелившите участници. Всеки участник в играта се счита за уведомен и 
запознат за нейните правила и съгласен с условията й. 

11.2 Всички лични данни, събирани във връзка и по време на играта се събират и използват от 
Организатора единствено за целите на настоящата игра и в срок до 6 месеца от изтичане на 
срока по чл.4.1. 

11.3. С участието в тази игра участниците се съгласяват, че в случай че получат награда и в 
срок до 6 месеца от изтичане на срока по чл.4.1. техните имена, снимка или други данни биха 
могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се 
дължи заплащане за това от негова страна.  

Личните данни, изписани върху пощенския плик и книжката, ще служат за установяване на 
контакт  с участника в случай, че спечели награда. Участникът е длъжен да предостави 
коректни данни. 
 

Приемам Официалните правила на играта „Хижатлон“: 
 
 
 
Подпис 

 


	ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА ХИЖАТЛОН

