
 

Официални правила за провеждане на онлайн игра на 

VIVACOM и HBO «GOT Tour» 
 

 

1. Период 

От 10:00 ч. на 04.04.2015 г. до 23:59 ч. на 30.04.2015 г. включително. 

 

2. Организатор 

"Българска телекомуникационна компания” EАД (VIVACOM), със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе” № 115 И, с ЕИК 831642181, 

съвместно с „Ейч Би Оу България“ ЕООД (HBO), със седалище и адрес на управление: 

гр. София, ул. „Шейново“ 7, бл. А, ет. 3, с ЕИК 200387079. 

 

3. Правила за участие 

3.1. Участието в играта не е обвързано с покупка на стока или със сключване на 

договор за предоставяне на услуга. 

3.2. В томболата за разпределяне на наградите могат да участват само пълнолетни 

лица. 

3.3. В разпределянето на наградите нямат право да участват служители на VIVACOM 

и HBO България. 

 

4. Механизъм на играта 

 Играта ще се проведе на официалната Facebook страница на компанията: 

www.facebook.com/VIVAC0M 

 Участниците трябва да качат своя снимка с Трона от сериала „Игра на тронове“  

в приложението „GOT Tour” на официалната Facebook страница на VIVACOM. 

 Участниците трябва да се регистрират за участие в томболата след изпълнение 

на горното изискване, като попълнят следните данни: 

 Име и фамилия; 

 Телефонен номер; 

 Регистриран e-mail адрес. 

 Участникът получава потвърждение за регистрация за участие в конкурса за 

спечелване за награди. 

 Всеки участник има право само на едно участие в играта. 

 Участниците дават съгласие приложението да публикува информация от тяхно 

име за извършени в него действия в рамките на Facebook платформата. 

 

5. Награди 

 10 бр. чаши с визията на Game of Thrones;  

 1 бр. Железния трон от Game of Thrones (18 см.);  

 1 бр. Драконови яйца в ковчеже от Game of Thrones;   

 40 бр. тениски с лого на VIVACOM и визията на Game of Thrones.  

 

6. Определяне на печелившите и получаване на наградите. 

 На 04.05.2015 г., с автоматизиран софтуер, на случаен принцип, се теглят 

имената на победителите от играта измежду участниците, които са изпълнили 

условията в т.3  и т.4 от настоящите „Правила и условия“. Имената ще бъдат 

обявени на официалната страница на VIVACOM във Facebook на 04.05.2015 г. 

до 19:00 часа. 

 Организаторът, в срок до 5 работни дни от обявяване на имената им, ще се 

свърже с победителите на посочените имейл и/или телефонен номер за 

уточняване на механизма и срока за получаване на наградата. 

 Ако Организаторът не успее да се свърже с победителят в рамките на 5 работни 

дни след публикуването имената на печелившите на официалната страница на 

http://www.facebook.com/VIVAC0M


 

VIVACOM във Facebook, то победителят трябва в срок от 30 календарни дни 

след обявяването на печелившите, сам да потърси наградата си чрез пращане 

на лично съобщение до официалната Facebook страница на оператора.  

 В случай, че победител не потърси своята награда в рамките на 30 календарни 

дни от обявяването на печелившите, той губи правото си да получи своята 

награда, като тя остава неспечелена. 

 Организаторът не носи отговорност, в случай че потребител е предоставил 

невалидни данни за контакт, непълен или неточен имейл адрес, грешни имена 

или несъществуващ или деактивиран Facebook профил.  

 Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им 

равностойност.  

 

 

8. Допустимост 

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, 

които: 

 Не изпълняват някое от условията на настоящите „Правила и условия“ за 

участие; 

 Са служители на VIVACOM или HBO България; 

 Използват нередовни, неоторизирани или дублирани профили във Facebook. 

 

9. Ограничения на отговорността 

 Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи имена на 

Facebook потребители; недобросъвестно дублиране на Facebook профили; 

дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на 

комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на 

оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или 

доставчици, използвани по отношение на тази игра; недостъпност или отпадане 

на интернет връзка или на интернет страницата или комбинация от тях; 

повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни 

обстоятелства; 

 Организирането, представянето, провеждането и регламента на играта по 

никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.; 

 

10. Други условия 

 Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата на VIVACOM 

на адрес: www.vivacom.bg.  

 Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила, във 

всеки момент. Измененията влизат в сила от датата на публикуването им.  

 С участието си в играта, участниците се съгласяват предоставените от тях 

лични данни да се използват от Организаторите за целите на организиране на 

играта, включително да предоставят тези данни на трети лица ангажирани с 

организиране на играта.  

 Победителите в играта се съгласяват да участват в последващи играта 

рекламни активности, като Организаторите си запазват правото да използват 

имената и информация за местожителството на участниците, техни 

фотографии, аудио и/или видео записи за публично представяне; 

 С подаване на заявка за участие в играта всеки участник дава съгласие и 

предоставя безвъзмездно на организатора правото да публикува имената на 

спечелилите във Facebook страницата на VIVACOM. 

  

http://www.vivacom.bg/


 

Приложение 1: карта по локации и дати на Железния трон в България  

 

 

 

 


