ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА ВЪВ ФЕЙСБУК
“МУЗИКАЛНОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО НА МУЗЕЙКО”
I.

ОРГАНИЗАТОР
1.
Музикалното Предизвикателство на Музейко (по-нататък „Играта“) се
организира и провежда от "МУЗЕЙКО" ЕООД, гр. София, ЕИК 131431836, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. “Проф. Боян Каменов” № 3, телефон: 02/9020000,
електронен пощенски адрес: muzeiko@muzeiko.bg (наричано по-нататък „Организатор“).
2.
Взимайки участие в провеждащата се инициатива на Facebook (Фейсбук)
страницата на Музейко с ел. адрес: hlps://www.facebook.com/muzeikobulgaria/,
участниците в Играта се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта
и се задължават да ги спазват.

II.

ОБХВАТ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
3.
Играта ще се проведе в социалната мрежа Фейсбук на територията на Република
България;
4.
Периодът на играта е от 7. декември 2019 г. и ще продължи до 17. януари 2020 г до
17:00 ч.

III.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.
За да се включи в играта, участникът трябва да изпълни условията за участие,
посочени в този документ, публикувайки съдържание от свое име по начин, указан в
обявлението за играта и тези условия.
6.
С маркирането на страницата на Музейко във Фейсбук, за да участва в Играта,
Участникът се задължава да спазва настоящите Условия.
7.
Играта е отворена за участие на пълнолетни физически лица, които имат
регистриран профил във Фейсбук.
8.
Участници не могат да бъдат служителите на Организатора и неговите партньори,
които пряко или косвено са свързани с Играта.
9.
Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или услуга.
10.
Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи,
с цел увеличаване шанса за печалба.

IV.

ОПИСАНИЕ НАГРАДИТЕ
11.
Наградите за победителите от играта са осигурени и се предоставят от
Организатора
12.
Наградите са, както следва:
➢

Първа награда – ученическа раница във формата на калъф за китара;

➢

Втора награда – едногодишна абонамента карта за посещение в Музейко за дете;

➢

Трета награда – безжична музикална тонколона.

13.
Периодът, през който може да се ползва Втора награда (абонамента карта за
посещение в Музейко за дете), се фиксира от датата на активация на картата и е с
продължителност 1 (една) календарна година.
V.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
14.
Участниците в играта и техните деца следва да заснемат видео с продължителност
до 60 секунди на музикално изпълнение, като използват нестандартни подходи – звуци,
шумове, предмети от заобикалящата ги среда – домакински уреди, мебели и др.
15.
Участниците следва да публикуват заснетото видео на своята лична Фейсбук
страница със следните настройки:
общодостъпна публикация;
в текстовата част на публикацията да отбележат текст #MuzeikoMusic;
и да маркират с електронна препратка Фейсбук страницата на Музейко.
16.
Видеото, събрало най-много позитивни РЕАКЦИИ (емоции от следните
налични във Фейсбук категории – харесване, любов, Ха-ха! Еха!) за периода на
провеждане на играта, печели Първа награда. Следват второто видео с втори
резултат по брой РЕАКЦИИ във Фейсбук и третият резултат, съответно печели
трета награда.
17.
При равен брой реакции, описани в предходния член, печелившият се
определя въз основа на брой точки като:
харесване – 4 т.;
любов – 3 т.;
Ха-ха! – 2 т.;
Еха! – 1 т.;
18.
В определянето на наградите участват всички, които отговарят на
Условията, предвидени в този документ.
19.
Един Участник може да спечели само една награда.
20.
Обявяването на списък с имената на печелившите участници ще се
извърши във Фейсбук страницата на Музейко на 20 януари 2020 г. в 17:00 ч.
21.
Организаторът определя печелившите въз основа на описаните по-горе
критерии и съставя протокол с имената на девет участници, събрали най-много
точки, като съответно определя кой печели първа, втора и трета награда, както
и по две резерви за всяка категория.
22.
Организаторът има право да избере нов печеливш от определените
резерви, в случай че спечелилият участник не отговаря или е нарушил някое от
изискванията, посочени в Условията, откаже се от наградата или няма
възможност да я използва.
23.
Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на
фалшиви профили във Facebook при участие в промоционалните игри се счита за
нарушение на Официалните правила. Организаторът си запазва правото да
дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е

уведомление участници, които нарушават правилата, по какъвто и да било
начин. Дисквалифицираните участници губят правото да получат награда от
съответната промоционална игра.
VI.

ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
24.
Спечелилите участници ще бъдат уведомени за наградата чрез изпращане
на съобщение във Фейсбук (messenger). Уведомяването ще се извърши в деня на
обявяване на печелившите участници. Имената на всички печеливши участници
ще бъдат обявявани на уеб и Фейсбук страниците на Музейко.
25.
Не се допуска замяната на спечелените награди срещу стойността им в
пари.
26.
Участникът, спечелил втора награда, следва да я получи на територията
на Музейко в 10-дневен срок от уведомяването му от Организатора, с цел
активация на картата и при условие, че се запознае и приеме Общите условия за
ползването й.
27.
Първа и Трета награди са материални и се изпращат по куриер на
предоставения от спечелилия участник адрес на територията на Република
България. Участникът предоставя на организатора адрес за доставка в седем
дневен срок от получаване на съобщението, че е спечелил.
28.
Разходите за доставка на наградите са за сметка на Организатора. Ако
участникът или друго лице, имащо право да получи пратката, не бъде открит в
рамките на 5 (пет) работни дни на посочените от него координати /адрес и
телефон/, той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.
29.
Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди
при подаден от участника неточен или погрешен адрес.
30.
В случай, че адресът за доставка не бъде предоставен в определения
срок, както и в хипотезите на т. 28 и 29 по-горе, печелившият участник губи
правото да получи наградата и тя се предоставя на следващия участник,
определен като резерва.
31.
За получаване и разпределение на наградите се съставя окончателен
протокол, който се подписва от представители на организатора.

VII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
32.
Организаторът може да прекрати Играта по всяко време, ако настъпят
форсмажорни обстоятелства, при нарушаване на настоящите Условия или при
започване на проверка от компетентен орган. В тези случаи Организаторът не
дължи обезщетение и уведомление на участниците.

VIII.

ОТГОВОРНОСТ
33.
Организаторът не носи отговорност за евентуално причинени на
Участниците в Играта вреди във връзка с участието им в Играта, освен ако тези
вреди са причинени от Организатора умишлено или при проявена груба
небрежност.

34.
Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по
съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила
поради независещи от Организатора причини, включително, но не само,
настъпила повреда на наградата.
35.
Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши
претенции, които възникват след раздаване на наградите.
36.
Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание,
генерирано от участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно
и несъвместимо, както и да дисквалифицира автора на подобно съдържание.
Организаторът на играта не носи отговорност за смисъла, достоверността и
сигурността на съдържанието, генерирано от участници в Играта и трети лица,
както и за евентуално настъпили неблагоприятни последици за участници в
игрите и трети лица във връзка с такова съдържание.
37.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите
правила, като промените влизат в сила след публикуването им във Фейсбук
страницата на Музейко и на интернет страницата www.muzeiko.bg;
38.
Всяко използване на фалшива онлайн идентичност и/или създаване на
фалшиви профили във Facebook при участие в Играта се счита за нарушение на
тези правила. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без
предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление участници, които
нарушават Общите правила, по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните
участници губят правото да получат награда от съответната игра.
IX.

ЛИЧНИ ДАННИ
39.
С приемането на настоящите Условия Участниците гарантират за
верността на предоставените от тях данни, както и авторството на публикувания
материал. Участникът декларира, че предоставяните лични данни са верни, че
има предварителното съгласие на съответното/ите лице/а за участие и
публикуване във Фейсбук, както и носи пълната отговорност за разкриването и
предоставянето на тези данни.
40.
Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени
от Участниците в Играта, в съответствие с изискванията на Закона и единствено
с цел и по повод провеждане на Играта и предоставяне на наградите.
41.
Целите на събирането на личните данни на участниците в играта са, както
следва:
за провеждане на играта;
за осигуряване на прозрачност и определяне на носителите на
наградите;
за комуникация във връзка с играта;
за доставка на наградите.
42.
С участието си в играта, лицата дават своето изрично съгласие името и
образът им да бъдат публично оповестени във връзка с проведената Игра.
Организаторът не дължи заплащане на възнаграждение за това.

X.

ДРУГИ УСЛОВИЯ
43.
Участниците в играта се съгласяват Организаторът да използва
създадените по повод играта видеоматериали или части от тях за
промоционални и рекламни цели.
44.
Организаторът има право да се разграничи от определени
видеоматериали, ако прецени, че са нецензурни или неподходящи.
45.
Освен ако не е предвидено друго в Условията, Участниците поемат
всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта.
46.
Условията ще бъдат достъпни за целия период на Играта във Фейсбук
страницата на Музейко, както и на следния интернет адрес: www.muzeiko.bg.
47.
Всички материали, включително съдържания, уеб дизайн, търговски
марки, лога, снимки, изображения, текст, графики и други материали, които
представляват част от Играта, са предмет на права на интелектуална
собственост, които принадлежат на Организатора или на лицето, което е
предоставило право на използване на Организатора и същите не могат да бъдат
използвани в нарушение на приложимия закон. Използването на тези материали
от трети лица е позволено само в съответствие със законодателството на
Република България и с предварителното съгласие на Организатора.
48.
Организаторът на играта освобождава Facebook напълно от отговорност
от страна на всеки новозаписан член или участник.
49.
Организаторът на играта потвърждава, че промоцията по никакъв начин
не се спонсорира, одобрява, администрира от или свързва с Facebook.
50.
В случаите, неуредени в настоящите Условия или при спор, се прилагат
разпоредбите на действащото българско законодателство.
51.
Настоящите Условия влизат в сила от датата на публикуването им на
интернет страницата на Музейко и са в сила до съставянето на окончателен
протокол за ползването и разпределението на наградите.

