
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 
1. Общо положения 

1.1 Участниците в Кампанията “Разкрий Бургас” 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 ще бъдат 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 – кампанията стартира на 20 ноември и продължава 

до 5 декември включително.  

 

2.2 Кампанията се провежда изцяло в официалната Facebook страница на 

Организатора, използвайте стандартните функционалности на социалната 

мрежа – Коментари, Харесване, Споделяне и други. Участниците са длъжни 

да се съобразяват с това и да се придържат към участие само и единствено 

по този начин, както и да спазват добрия тон. 

 

2.3 В кампанията могат да вземат участие всички физически лица, навършили 18 

(осемнадесет) години, които са отговорили на въпроса „Кое е мястото на 

снимката?” под ежедневен фото пост във Facebook страницата на 

ОРГАНИЗАТОРА, на адрес www.facebook.com/powerfmbulgaria или на 

ефирния телефон на радиото 0885 84 55 84. Ежедневно участия се приемат 

между 8.00 часа, в деня на публикуване на съответната снимка, до 7.00 часа 

на следващия ден, когато ОРГАНИЗАТОРЪТ публикува верният отговор в 

коментар под снимката. След публикуване на верен отговор, други участия 

не се приемат. Един участник има право да участва с един отговор на един 

въпрос. 

 

2.4 В кампанията не могат да взимат участие служители на ОРГАНИЗАТОРА, 

както и членове на техните семейства или домакинства. 

 

2.5 В Кампанията могат да бъдат спечелени общо 10 (десет) награди: 

 

http://www.powerfm.bg/
http://www.powerfm.bg/
http://www.facebook.com/powerfmbulgaria


 1 брой колажи с рамка за стена; 

 1 брой Ваучер за продецури на стойност 100лв от дерматологичен 

център Dermasense; 

 5 комплекта професионални почистващи препарати от Консуматив 

ЕООД; 

 1 брой ваучер за пазаруване в магазин IKEA на стойност 80лв от VIP 

Морски Имоти; 

 1 услуга „Продажба на апартамент без комисионна” от агенция VIP 

Морски Имоти със срок на заявяване на услугата до 31.12.2017 и 

възможност за използване в следващите 6 месеца. 

 Книгата „Памет бургаска”, луксозно издание в 2 тома; 

 1 велосипед от магазин Bike Point. 

 

 

2.6 Тегленето на печелившите се извършва на 05.12.2016, между 17.00 и 18.00 

часа, по време на предаването „Cruise Control”. 

 

3.  Отговорности 

 

3.1 Организаторът поема отговорност, че ще предостави възможност на 

печелившите в „Разкрий Бургас” да получат спечелените награди  в студиото 

на радио Power FM в Бургас, на улица „Богориди” 16. Ако участниците не 

потърсят наградите си до 14 дни, след тяхното изтегляне, те губят правото си 

над тях.  

 

3.2 Организаторът не носи отговорност при спиране на достъп до социалната 

мрежа за конкретен потребител или до своята Facebook страница поради 

форсмажорни обстоятелства и технически неизправности, не влизащи във 

възможностите му. 

 

3.3 Организаторът не носи отговорност за погрешно подадени данни за контакт.  

 

3.4 Чрез участието с в кампанията „Разкрий Бургас”, участниците дават 

съгласието си, че техните имена, телефони за 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. 

 

3.5 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 и техните коментари 

ще бъдат изтривани. 

 

 


