
Официални правила на играта „Подготви се за училище с КЕШ КРЕДИТ“ 

 

1. Период на Играта 

Играта стартира на 01.09.2017 г. и приключва на 15.09.2017 г., като печелившите ще бъдат 

избрани в две поредни седмици на 07.09.2017 и 14.09.2017 г. на случаен принцип. 

Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите правила условия (наричани по-

долу ПРАВИЛА) и дати. 

2. Организатор на Играта 

Играта „Подготви се за училище с КЕШ КРЕДИТ“ се организира от „Кеш Кредит“ ЕАД, ЕИК 

200661612, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район „Лозенец“, ул. 

„Плачковица“ № 1 („Организатор“). 

3. Територия на провеждане на Играта 

Играта се реализира на официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА. Комуникацията се извършва в 

официалния сайт на ОРГАНИЗАТОРА – www.cashcredit.bg, както и в социалните мрежи 

Facebook, Viber и Instagram.  

Играта се организира и провежда на територията на Република България. 

4. Награди 

В настоящата Игра ОРГАНИЗАТОРЪТ осигурява за награди 100 спинъра и 3 раници, пълни с 

тетрадки. Наградите ще бъдат изтеглени в две последователни седмици на случаен принцип – 

петдесет награди ще бъдат изтеглени на дата 07.09.2017 г. и още петдесет и три на дата 

14.09.2017 г., като всеки участник може да спечели не повече от една от наградите. Доставките 

на наградите ще се извършат в най-близкия за участника офис на ОРГАНИЗАТОРА, след 

предварителна уговорка и за сметка на последния. Наградата се получава от печелившия след 

предоставяне на документ за самоличност. 

5. Право на участие 

В Играта имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, с българско 

гражданство, живеещи на територията на Република България. 

В Играта нямат право да участват служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и професионално 

заетите с нея лица и членове на техните семейства. 

6. Механика на провеждане на Играта 

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.cashcredit.bg/&h=ATM5bICKowW0ktCIwFI3d460yrl8d33pXiSIL7fvZ57Xkd5s-A5MuaVzjcBljsSqylRvuFgNsD44-Y-yXz1P8pUYWEHrhPjAbqdP-szvroCDerP-TrAA2k0C_W6PfTj9xrD80CK5BlZk


6.1. За участие в Играта не е необходима покупка на продукти на Кеш Кредит.  

6.2. Всеки, който се регистрира за участие в Играта на сайта на ОРГАНИЗАТОРА 

(www./cashcredit.bg/) в периода на Играта, ще участва в томбола за спечелване на една от 

наградите. Регистрацията става чрез падащо меню, в което участникът попълва своите имена, 

телефон, ймейл адрес и оценка от 2 до 6 на Кеш Кредит. 

6.3. Всеки участник може да се регистрира за участие само един път в рамките на Играта и да 

получи една от наградите. 

7. Теглене и получаване на наградите 

7.1. Всеки от печелившите участници ще бъде информиран чрез телефонно обаждане или по 

имейл, a всички печеливши ще бъдат обявени с постове във Facebook страницата на Кеш Кредит 

https://www.facebook.com/cashcredit.bg/. 

7.2. Наградите се доставят до избран от всеки печеливш участник офис на ОРГАНИЗАТОРА и се 

предоставят след идентифициране с документ за самоличност. 

7.3. В случай че спечелилият участник не отговори на ОРГАНИЗАТОРА в рамките на 7 дни, 

правото на същия да получи награда се погасява. В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва 

правото да изтегли резервен победител, на когото да връчи награда.  

7.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност спрямо участник, изтеглен като победител, който не 

отговаря на условията в т. 5 от настоящите ПРАВИЛА. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да лиши 

това лице от получаване на награда като неотговарящо на условията за участие. 

7.5. Участникът се включва в Играта и предоставя доброволно на ОРГАНИЗАТОРА своето 

съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните 

данни, които предостави във връзка с Играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ се ангажира по никакъв начин 

да не предоставят лични данни на участниците на трети страни. Съгласието на участника се 

счита дадено изрично за служителите и представителите на ОРГАНИЗАТОРА, ангажирани с 

провеждането на Играта.  

7.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с 

участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.  

7.7. Връчването на награда може да бъде публично събитие. С участието си в Играта  

участниците дават съгласието си, в случай че спечелят наградата, техните имена и снимки да 

станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от ОРГАНИЗАТОРА на Играта 

без заплащане на хонорар.  

8. Други условия  

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ определя правилата и условията, по които се провежда Играта 

едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка и по всяко време. Същият има 

право по всяко време да преустанови реализацията ѝ, както и да прекрати временно или 

постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените настоящи 

ПРАВИЛА.  

https://www.facebook.com/cashcredit.bg/


8.2. Настоящите ПРАВИЛА могат да се изменят и допълват едностранно от ОРГАНИЗАТОРА.  

8.3. Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на 

обявяването им на Facebook страницата на Кеш Кредит https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.     

8.4. Спечелената награда се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на 

настоящите ПРАВИЛА.  

8.5. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от 

страна на участник няма действие спрямо ОРГАНИЗАТОРА.  

8.6. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за 

целите на провеждането на Играта. ОРГАНИЗАТОРЪТ поема задължението да спазва 

действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време 

на Играта.  

8.7. Замяната на наградата с друго имущество няма да се извършва от ОРГАНИЗАТОРА и 

спечелилият участник няма да има право да иска подобна замяна.  

8.8. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да 

възникнат във връзка със спечелването на награда.  

8.9. Тази Игра може да бъде прекратена в случай на форсмажорни обстоятелства, включително 

невъзможността на ОРГАНИЗАТОРА по причини, независещи от неговата воля, да продължи 

провеждането на Играта. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на Facebook 

страницата на Кеш Кредит https://www.facebook.com/cashcredit.bg/ правата на участниците да 

участват за спечелването на награда ще бъдат погасени.  

8.10. При прекратяване на Играта по реда на тези УСЛОВИЯ няма да бъдат връчвани награди, 

както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.  

8.11. Всеки потенциален съдебен спор между ОРГАНИЗАТОРА на Играта и участниците в нея 

ще се решава извънсъдебно или в случай че това не е възможно – от компетентния български съд 

в град София.  

8.12. Участниците дават изричното си съгласие да получават търговски рекламни съобщения по 

телефон (обаждане или съобщение) и електронна поща (e-mail) съгласно чл. 6, ал. 4 от ЗЗЛД във 

връзка с чл. 5 , ал. 3 от Закона за електронната търговия.  

Настоящите ПРАВИЛА влизат в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата на 

Кеш Кредит https://www.facebook.com/cashcredit.bg/.   
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