ПРАВИЛА
за участие в играта „Спечели iPhone 8”
Организирана от „КредоУеб” ЕООД

1. Общи условия
•
Настоящите условия за участие ("Правилата") уреждат реда и
условията за провеждане и участие в Играта " Спечели iPhone 8" ("Играта");
•
Играта ще бъде проведена от 01.10.2017 - 01.03.2018 г. ("Период на
Играта");
•
Организатор на Играта и администратор на личните данни, които се
предоставят от участниците в хода на Играта, е КредоУеб ЕООД с рег. №
376707;
•
Организаторът ще използва предоставените лични данни в
съответствие с правилата на настоящата игра, Общите правила и условия
на платформата CredoWeb и Закона за защита на личните данни;
•
Играта се организира и провежда на сайта credoweb.bg и е валидна
само за територията на Република България;
•
Организаторът спазва всички приложими нормативни изисквания на
Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с
предоставянето на наградите;
•
Повече информация може да бъде получена на телефон 02 4397312
(от 9 до 17:30ч. в работен ден, според тарифния план на абоната) и имейл credoinfo@credoweb.bg

2. Право на участие
•
В Играта имат право да участват при условията в т.3 по-долу
следните дееспособни физически лица: лекари, медицински специалисти,
сестри, дентални лекари, фармацевти, студенти, които са навършили 18

години, с изключение на служителите на Организатора, членове на
техните семейства, както и всички физически лица, взели участие в
организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци").
•
Участие в Играта е възможно само при спазване на Правилата. С
участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема
настоящите Правила и се съгласява да спазва техните разпоредби.

3. Условия за участие

•
За да участват в томболата за спечелване на наградата от играта,
участници са длъжни да свалят мобилното приложение на КредоУеб и да
го използват като регистрирани потребители:
 Всички регистрации в играта подлежат на проверка от
Организатора.
3.1. 4.Механизъм на играта:
- Стъпка 1 : Сваляне (инсталиране) на мобилното приложение от
https://www.apple.com/bg/ios/app-store/ или
https://play.google.com/store?hl=bg
- Стъпка 2: Влизане с e-mail и парола за вече регистрираните в Кредоуеб
или създаване на нов профил за нерегистрираните в платформата
Стъпка 3: Използване на приложението като регистриран
потребител.
•
Участник, който свали приложението и сам се регистрира като
потребител на платформата credoweb.bg получава двоен шанс за
получаване награда, т.е. името му попада два пъти в томболата;
•
При регистрацията си потребителят трябва да въведе: валиден,
реален, действащ и кореспондиращ мобилен телефонен номер, е-майл,
две имена (реални), населено място, специалност, град.

4. Награди и победители:
•

1 голяма награда – мобилен телефон iPhone 8

•
Наградата ще се изтегли на томболен принцип в присъствието на
нотариус и представители на КредоУеб на 02.03.2018 г.;
•
Спечелилият наградата ще бъде обявен на страницата на играта в
платформата CredoWeb;
 Наградата ще бъде предадена на спечелилия след верификация на
самоличност и коректност на регистрацията.

5. Процедура за известяване и доставка на наградите:
•
Организаторът ще се свърже по телефон и/или имейл със
спечелилия участник, за да уточни мястото и други детайли по
предаването на наградата;
•
В случай, че Организаторът не успее да се свърже със спечелилия в
7-дневен срок от момента на изтеглянето на печелившия и награденият не
се свърже с Организатора, наградата се присъжда на първата изтеглена
резерва;
•
Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична
равностойност или с друга награда;
•
Наградата се получават само лично и срещу представяне на
документ за самоличност;
•
ОРГАНИЗАТОРЪТ НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДАТА НА ДРУГ УЧАСТНИК
ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ, ОСВЕН АКО НЕ СЕ ПРЕДОСТАВИ НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО
ПЪЛНОМОЩНО.
 Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция
за непечеливши претенции

6. Други:
•
Участието в настоящата ИГРА е безплатно и не обвързано с
изискване за закупуване на продукти или услуги, предлагани от
Организатора, неговите партньори или трети лица;
•
Организаторът си запазва правото да не допуска до участие или да
дисквалифицира участник по всяко време на ИГРАТА при: а) използване на
повече от един профил от едно и също лице за участие в активността; б)
използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на
лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в
активността; в) използването на всякакви методи, които по един или друг
начин добавят регистрации "автоматично" г) всяко друго действие, което
променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за
печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите
Правила, както и при всяко нарушаване правилата на играта, на Общите
правила и условия на платформата CredoWeb включително но не само:
публикуване в платформата CredoWeb на снимки и/или придружаващи
текстове, съдържащи порнографско съдържание, насилие, търговски
марки и/или друго неподходящо съдържание в разрез с морала,
обществените норми, Конституцията на Р. България и всички приложими
нормативни актове. Участници, които използват фалшива идентичност с
цел повече участия в Играта и/или нарушаване на механизма на Играта,
ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят
правото на спечелената награда, в случай че са спечелили такава;
•
Настоящите Правила за участие могат да бъдат изменяни или
допълвани от Организатора по всяко време, като актуалните правила се
публикуват веднага на сайта http://www.credoweb.bg;
•
С участието си в играта, всички участници дават съгласието си да
бъдат включени в рекламни активности на CredoWeb в случай, че бъдат
избрани за печеливши;
•
Всеки участник се задължава да спазва Общите правила и условия на
платформата CredoWeb и правилата на играта.

последна промяна: 09.01.2018г.

