
 
 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
1. Общо положения 

1.1 Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите 

на изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за 

краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. 

 

1.2 ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА ще бъдат публично оповестени и достъпни за 

целия период на провеждане на Кампанията на интернет адрес: 

http://www.powerfm.bg. 

 

1.3 Организаторът на Кампанията, Пауър Медия ЕООД, наричан за краткост 

ОРГАНИЗАТОР, 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 . 

 

2. Условия 

 

2.1 Период на кампанията „8 песни за 8-ми март” – кампанията стартира на 

18.03.2019 и продължава до 08.03.2019, включително.  

 

2.2 В промоцията могат да вземат участие физически лица, ако участието им 

отговаря на останалите точки от условията. В кампанията не могат да вземат 

участие служители на ОРГАНИЗАТОРА, както и членове на техните семейства 

или домакинства. 

 

2.3 За да се включи в кампанията, лицето трябва да разпознае поне четири от 

осемте откъса от популярни песни, които ще се излъчват в ефира на радио 

Power FM в рамките на промоцията, и да напише техните заглавия, както и 

кой ги изпълнява на e-mail: igra@powerfm.bg. При познати поне четири от 

осемте песни, участникът може да спечели една от наградите: 

 

http://www.powerfm.bg/
http://www.powerfm.bg/


 
 

- 4 бр. ваучери на стойност 100лв всеки за семеен хотел „Звезда” – 
с.Съдиево; 

- 2 бр. процедури по избелване на зъби от международен дентален център 

„My Smile”; 
- 2 бр. ваучери на стойност 20лв всеки за поръчка на продукти от Валнътс – 

Енергия от ядки + безплатна доставка на поръчката; 
 

 

 

3. Тегленето на печелившите ще се проведе на живо в ефира на Радио Power FM, на  

08.03.2018  между 7:00 и 12:00ч като всеки час ще бъдат теглени по двама 

печелишни 

 

4.  Отговорности 

 

4.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ поема отговорност, че ще връчи наградите на спечелилите 

участници след обявяване на имената им в ефира на радиостанцията, но не 

по-късно от 14 дни след това. 

 

4.2 Връчването на наградата става лично, в офиса на ОРГАНИЗАТОРА на адрес: 

гр. Бургас, ул.Алеко Богориди 16, ет. 2, радио Power FM. Участникът има 14 

(четиринадесет) дни след датата на изтеглянето си, за да получи наградата 

си. След този срок той губи правото си върху наградата. 

 

4.3 ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за непотърсени в посочения период 

награди. 

 

4.4 Чрез участието си в кампанията „8 песни за 8-ми март”, участниците дават 

съгласието си, че техните имена, контакти и снимки могат да се използват от 

ОРГАНИЗАТОРА с рекламна цел, да се публикуват в преса, онлайн медии, на 

сайта на Power FM, в социални мрежи (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube и 

др.) и да се излъчват ефирно.  

 

4.5 Участниците се съгласяват да се съобразяват с решенията на ОРГАНИЗАТОРА, 

неговите управители, служители и представители. Лица, които нарушават 



 
 

етичните норми, добрия тон, държат се непристойно, използват груб език 

или мамят ще бъдат моментално дискфалифицирани. 

 

4.6 ОРГАНИЗАТОРЪТ на кампанията „8 песни за 8-ми март” си запазва правото 

да променя броя разпознати песни, с които може да участва един участник. 


