
ОБЩИ УСЛОВИЯ  

за провеждане на кампанията  

„Коледна Украсиада” 

 

1. Общи положения 

 

1.1. Организатор на кампанията „Коледна Украсиада” е „Пауър Медиа” 

ЕООД (радио Power FM), със седалище гр.Бургас, ул.Алеко Богориди, 

№16, ет.2, наричан за краткост РАДИО, в партньорство с „Денито” 

ООД, наричан за краткост ПАРТНЬОР. 

 

1.2. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и 

разпоредбите на изложените по-долу официални правила на 

Кампанията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. 

 

1.3. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат 

достъпни за целия период на провеждане на Кампанията на Интернет 

адрес: http://www.powerfm.bg. 

 

1.4. РАДИОТО, си запазва правото да допълва и/или променя 

Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в 

сила след официалното им публикуване на Интернет адрес 

http://www.powerfm.bg . 

 

1.5. В кампанията може да участват физически лица с навършени 18 

(осемнадесет) години или юридически лица. 

 

1.6.  Не се допускат до участие служители на РАДИОТО и ПАРТНЬОРА 

и/или членове на семействата им, както и лица пряко или косвено 

свързани с кампанията. 

 

 

2. Период на провеждане 

2.1.  Кампанията започва от 8.12.2019 и продължава до 12:00 на 

23.12.2019. 
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3. Регион на провеждане – Бургас и всички населени места в региона, които 

попадат в ефирното покритие на РАДИОТО, което може да бъде видяно 

тук: https://www.powerfm.bg/bg/pokritie. РАДИОТО може да изиска 

участника да удостовери локацията и истиността на изпратената за 

участие снимка. 

 

4. Условия за участие 

3.1 . За да вземат участие в кампанията „Коледна Украсиада” е нужно 

участниците, физически или юридически лица, да изпратят 1  (един) 

брой снимка на коледна украса от своя дом, вила или офис. Снимката 

трябва да е реална и да бъде изпратена на имейл адрес 

igra@powerfm.bg до 23:59 на 17.12.2019, придружена от следното 

съдържание: 

 
За физически лица: Юридически лица 

Име и фамилия: Име на фирмата:  
Град:  Град: 

Телефон за връзка: Лице за контакт, изпращащо 
снимката: 

 Телефон за връзка: 

 
3.2 . Всяка снимка, изпратена по описания по-горе начин се смята за едно 

участие. Всеки участник има право да изпрати една снимка от обект. 
Например: 
Едно лице може да изпрати снимка на коледната украса в дома си като 
участник физическо лице и една снимка от работното си място, като 
участник представляващо юридическо лице.  
 

3.3 . Всички участия ще бъдат включени в гласуване, в което ще бъдат 
разпределени следните награди: 
 

- 1-ВА НАГРАДА – кафе-автомат Philips EP2220/10. 
 
- награди за 2-ро, 3-то и 4-то място – подаръчни кошници с пакетирани 
хранителни и питейни продукти. 
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3.4 . Гласуването ще се проведе във Facebook страницата на РАДИОТО, на 
уеб адрес: https://www.facebook.com/powerfmbulgaria/.  
То ще бъде активно в периода от 12:00 на 18.12.2019 до 10:00 на 

23.12.2019. Участници, които не са спазили условията при изпращане 

на снимките си няма да бъдат включени в гласуването, а РАДИОТО 

няма ангажимента да ги уведомява за това. 

3.5 . Печелившите ще бъдат обявени на 23.12.2019, между 11:00 и 12:00ч, в 
ефира на РАДИОТО, както и в неговите Facebook страница и уебсайт. 
 

3.6 . Получаването на наградите става в офиса на РАДИОТО в Бургас, на 
ул.Алеко Богориди 16, ет.2 или на адрес на печелившия, след 
допълнителна уговорка с представител на РАДИОТО. 
Срокът за получаване на наградите е от изтеглянето им до 19.01.2020. 

 
3.7 . Не се допуска размяна на награда срещу нейната парична стойност. 

 

 
5. Други условия: 
 

5.1.  Участието в кампанията зависи изцяло от самите участниците  и не е 
обвързано с покупка на стока. 
 

5.2. Няма да бъдат приемани снимки с лошо качество, нецензурно или 
непристойно съдържание, на обекти от значение за националната 
сигурност или уронващи престижа на друг човек, група от хора или 
институции.  
Снимки на деца няма да бъдат публикувани без изричното писмено 
съгласие на техните родители или настойници. 

 
5.3.  РАДИОТО има неотменимото право по своя преценка да спре 

кампанията по всяко време, в случай че настъпят злоупотреби, 
нарушаване на общите условия на играта или форсмажорни 
обстоятелства. Прекратяването на кампанията се обявява онлайн на 
уебсайта на РАДИОТО. В тези случаи на участниците не се дължи 
компенсация. 

 

5.4. РАДИОТО има правото да отстрани участник при нарушаване на 
условията на кампанията, злоупотреби при гласуването или не 
спазване на добрия тон. 
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6. Правила и защита на личните данни 

 
4.1. Радито обработва данните на участниците, предоставени в 

Кампанията, в съответсгвие с Общия регламент за защита на личните 
данни. Целта на обработването е провеждане на Кампанията, 
осъществяване на контакт с участниците и изпращане на информация 
свързана с бъдещи иницативи. Личните данни няма да бъдат 
преотстъпвани на трети лица. 

4.2. Участниците имат право да достъпят, коригират или да поискат 
техните лични данни да бъдат унищожени след изтичането на 
кампанията. 

4.3. С попълването на име и телефон на участниците в изпратения имейл 
се счита, че учатника доброволно дава съгласието си предосавените 
лични данни да бъдат обработвани от Радиото за целите на 
настоящата кампания. 


