ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС С НАГРАДИ НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД - „ЕСЕННО
НАСТРОЕНИЕ В НАШАТА ДЕТСКА ГРАДИНА“

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Настоящият конкурс с последователи на Фейсбук страницата на КЛЕТ БЪЛГАРИЯ ООД –
Издателство Клет България, наричана по-долу „Конкурса”, е организиран от „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ”
ООД, гр. София, ЕИК 130878827(„Организатор”).
2.Изложените по-долу Общи условия са задължителни и обвързващи за участниците в Конкурса.
3. С приемане на награда от Конкурса, съгласно настоящите Общи условия, участниците
потвърждават, че са ги прочели, разбрали, приемат безусловно и се задължават да ги спазват.
4. Настоящите Общи условия са публикувани на https://klett.bg/конкурс. Организаторът си запазва
правото да изменя или допълва Общите условия, промените влизат в сила след публичното им
оповестяване на www.klett.bg

РАЗДЕЛ 2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5. Право на участие в Конкурса имат всички физически лица, станали последователи (или харесали)
Фейсбук страницата Издателство Клет България и качили снимка след 25.10.2019 г.
6. Участието в Играта се определя от качването на изображение на Фейсбук страницата
Издателство Клет България в периода 25.10 – 15.11. 2019 г.

РАЗДЕЛ 3. НАГРАДИ
7. Еднократно „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД ще определи, въз основа получени харесвания, трима
Фейсбук потребители, които печелят награда по избор от предварително обявените награди, като
за потребителя получил най – много харесвания ще има и специална награда – карнавален костюм.
8. Награди:


Яслена група:
Тръгва детския влак, автор Борислав Мирчев
Разкажи ми в рими, автор Мая Дългъчева



1 група
Пътна мозайка 3-4 год.
Имало едно време



2 група
Пътна мозайка 4-5 год.

Забавления с упражнения. Книжка за самостоятелна работа на децата от 2. група на детската
градина


3 група

Играя, уча, зная. Папка с материали за допълнителни дейности в 3. подготвителна
възрастова група
Забавления с упражнения. Книжка за самостоятелна работа на децата от 3. подготвителна
група


4 група

Играя, уча, зная. Папка с материали за допълнителни дейности в 4. подготвителна
възрастова група
Забавления с упражнения. Книжка за самостоятелна работа на децата от 4. подготвителна
група

РАЗДЕЛ 4. ПЕРИОД НА КОНКУРСА
9. Конкурсът ще стартира на 25.10.2019 г. и ще приключи на 15.11.2019 г.

РАЗДЕЛ 5. ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА
10. Конкурса се провежда виртуално, във Фейсбук страницата Издателство Клет България и важи
за всички потребители без значение от тяхното местоположение.

РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА
11. Печелившите ще бъдат обявени на 15.11.2019 г. Победителите се определят според броя
харесвания, събрани на снимката, качена от конкретния участник.
12. Печелившите ще бъдат уведомени чрез лично съобщение, изпратено в платформата Фейсбук.
13. В случай, че в 14-дневен срок след края на конкурса спечелилите потребители не отговорят на
съобщението, изпратено до тях, за да потвърди, че желаят да получат наградата си, се счита, че
потребителят не желае да бъде награден и съответно губи право да получи наградата. В този случай
се избира нов печеливш, като се следват гореизброените правила.

14. Наградата по т.8 се изпраща на спечелилите Фейсбук потребители по куриер, на посочения от
конкретния потребител, актуален адрес, след като бъдат изпълнени условията по предходните
точки.
15. Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат използвани от Организатора за осигуряване
на нормалното протичане на Конкурса, включително получаване на спечелената награда, и ще
бъдат обработвани в съответствие с действащите законодателни норми за защита на личните
данни.
16. Организаторът не носи отговорност при условие, че даден печеливш потребител е предоставил
неточни, неверни или неактуални данни за контакт.

РАЗДЕЛ 7. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА
17. Не се допуска замяна на награди за пари и/или други ценности.

РАЗДЕЛ 8. СПОРОВЕ
18. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Конкурса се решава по взаимна
уговорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните
съдилища в Република България.

