
 

 

 
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

"Моята Зелена Мечта за България" 
 

 

 

1. Организатор на играта и официални правила 

Национален конкурс "Моята зелена мечта за България", за кратко по-долу наречен Играта, се 

организира от Екопак АД и А Теам ООД, за кратко по-долу наречени Организатори на играта или 

Организатори. Участниците в играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на 

описаните по-долу правила на играта, наречени за кратко Официални правила на играта. 

 

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на играта на интернет 

страницата http://zelena.ecopack.bg. Организаторът на играта си запазва правото да променя или 

допълва официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на 

интернет страницата http://zelena.ecopack.bg. С участието си в Играта всеки участник се 

съгласява с и приема да спазва Официалните правила на Играта. 

 

 

2. Продължителност на Играта 

Играта стартира на 10-ти октомври 2014 (петък) и ще продължи до 02-ри ноември 2014 (неделя) 

включително.  

 

Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна 

дата с решение на Организаторите, като това трябва да бъде публикувано на интернет 

страницата http://zelena.ecopack.bg. 

 

Участието в играта е безплатно и не е обвързано с покупка. 

 

 

3. Описание на наградите 

Наградите, определени за тази игра, са:  

 

Таблет (20 броя) 
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Smart часовник (20 броя) 

Безжични тонколони (30 броя) 

Безжични слушалки (30 броя) 

 

Печелят се от участниците, чиито творби са отличени от 3 членно жури. 

Организаторите ще разпределят 100-те награди на лотариен принцип между всички 100 

участника селектирани от журито. 

 

 

4. Механизъм на играта 

Всеки участник трябва да изрази своята зелена мечта на България под формата на рисунка, есе 

или стихотворение.  

За успешна регистрация се изисква участникът да посети „Градина на мечтите“ и да окачи своето 

произведение на едно от дърветата на Екопак, като отбележи в творбата си своето име и адрес.  

Няма ограничение на броя регистрации, които 1 участник може да осъществи. 

 

Произведението (есе, стихотворение или рисунка) трябва да бъде авторско и да се предаде на 

хартиен носител, формат А4. С представянето на произведението участниците декларират и 

гарантират, че притежава авторските права върху представеното произведение, като се в случай 

на представяне на чуждо произведение, участникът отговаря за всички настъпили вреди за 

Организатора и всяко трето лице, като се задължава да обезщети Организатора за всички 

претърпени вреди в пълен размер. 

 

„Градина на мечтите” е инсталация, с която ЕКОПАК България” АД ще гостува за един 

ден /петък, събота или неделя/ в периода 10-ти октомври - 02-ри ноември, в девет 
български областни града – София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново, Русе, 
Добрич, Враца и Хасково. 
Инсталацията „Градина на мечтите” представлява правоъгълна конструкция, която се 
разпъва на площ от 6 квадратни метра , с височина 2 метра и изобразява цветна гора от 
синьо, жълто и зелено дърво. 
 
Всички успешно регистрирани произведения ще бъдат разгледани от 3 членно жури в 
състав Бойко Василев, Ваня Щерева и Ставри Калинов. Журито ще отличи 100 творби, 
които ще бъдат наградени. 
Наградените творби и техните автори ще бъдат публикувани на интернет страницата  



 

 

 

http://zelena.ecopack.bg на 18 ноември 2014 г. (вторник). 
 

 

5. Процедура по получаване на наградите 

Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на 18-ти ноември 2014 г. (вторник) на 

интернет страницата http://zelena.ecopack.bg. Феновете спечелили награда ще бъдат уведомени 

лично в рамките на 3 работни дни посредством съобщение по e-mail. Получаването на 

наградите ще бъде осъществявано с куриер за сметка на Организаторите. 

 

 

6. Право на участие 

Играта е валидна за всички ученици към момента на участие, живеещи на територията на 

Република България. В играта нямат право да участват служителите на Екопак АД  и А Теам ООД, 

както и членове на техните семейства. 

 

 

7. Отсъствие на парични алтернативи 

Не се допуска размяна на награда срещу пари и други изгоди. 

 

 

8. Прекратяване на играта 

Организаторът има неотменимо право да прекрати играта по всяко време, обявявайки това в 

съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не 

се дължи компенсация. 

 

Организаторът има неотменимо право да продължи срока на играта, след публикуване на 

съобщение за това на интернет страницата http://zelena.ecopack.bg. 

 

 

9. Публичност 

С участието в тази игра участниците разбират и се съгласяват, че в случай, че вземат своята 

награда, техните имена и снимка както и те самите, биха могли да бъдат използвани в аудио, 

печатни и видео материали от Организаторите, като не се дължи заплащане от страна на 

последните.  Допълнително, участниците се съгласяват Организаторите или оторизирани от 

организаторите лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, имейл и SMS  
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съобщения по време на играта и за период от три месеца след края й. Изпратените лични данни 

ще служат за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за 

верността на предоставените данни по време на играта.  

Всички Участници в играта се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без да се 

ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления на участниците, 

могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на настоящата игра, в това 

число да се публикуват на интернет и facebook страницата имената (потребителски имена на 

участниците) и снимки/образ и изявления на участниците и да се ползват при рекламиране на 

играта и печелившите й, продукти и услуги на Организатора, включително чрез реклами в 

печатни и електронни медии и използване на образи на участници в играта в такива реклами. 

Спечелилите участници и техните родители подписват декларация за съгласие и прехвърляне на 

права на интелектуална собственост върух снимките. 

 

Личната информация, която предоставяте при регистрация се предоставя на организаторите на 

играта. Предоставената от Вас информация ще бъде използвана единствено за целите на играта 

и няма да бъде предоставяна на трети лица. 

Доброволното предоставяне на лични данни от страна на участниците за целите на настоящата 

игра е необходимо условие за участие. Предприети са необходимите технически и 

организационни мерки за защита на личните данни. Организаторът полага дължимата грижа 

събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва 

при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 

Организаторът се задължава да не следи, редактира или разкрива никаква лична информация за 

Участника или за участието му в играта и да не предоставя събраната информация на трети лица 

- държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

• е получил изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен момент; 

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според 

действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава информация при 

спазване на законово установените процедури; 

• информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на 

Организатора за дейности, свързани с провеждане на играта; 

• други, посочени в закона случаи. 

Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на трети лица 

единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона цели. 

 

 



 

 

 

10. Официални правила 

Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: на интернет адрес 

http://zelena.ecopack.bg за периода на валидност на играта. Участвайки в тази игра, участниците 

се задължава да спазват тези Официални правила и да ги спазват. 

С приемане на настоящите Общи условия Участникът декларира, че участието му в играта e 

изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуално причинени на 

Участника при участие в играта вреди, освен ако са причинени умишлено. 

Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже 

недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други клаузи 

или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на 

закона или установената практика. 

За всички неуредени от настоящите Правила въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство на Република България. 

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля, включително 

при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не бъде постигнато спорът 

се отнася за решаване пред компетентния български съд в град София. 

 

 

Настоящите правила влизат в сила от 10.10.2014 г. 
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