
ПРАВИЛА	 И	 УСЛОВИЯ	 за	 участие	 в	 играта	 „Tour	 de	 France	 2017”,	
публикувана	на	страницата	на	DragZone	във	Фейсбук.	

НЕ	СА	НЕОБХОДИМИ	НИКАКВИ	ПОКУПКИ	ИЛИ	ПЛАЩАНИЯ	ОТ	КАКЪВТО	И	
ДА	Е	ТИП,	ЗА	ДА	УЧАСТВАТЕ	ИЛИ	ДА	СПЕЧЕЛИТЕ.	

Играта	 на	 фейсбук	 страницата	 на	 DragZone	 се	 спонсорира	 от	 DragZone	
(Спонсор).	 Този	 конкурс	 се	 управлява	 според	 Официални	 правила	
(„ПРАВИЛА	 И	 УСЛОВИЯ“).	 Чрез	 участието	 си	 в	 него	 всеки	 участник	 се	
съгласява	 да	 спазва	 тези	 Официални	 правила,	 включително	 всички	
изисквания	 за	 избираемост,	 и	 да	 разбира,	 че	 резултатите	 от	 томболата,	
които	са	определени	от	Спонсора	и	неговите	представители,	са	абсолютно	
окончателни.	 Томболата	 е	 обект	 на	 всички	 държавни	 и	 местни	 закони	 и	
регулации,	и	се	анулира,	ако	се	забранява	от	закона.	

Тази	 игра	 по	 никакъв	 начин	 не	 е	 спонсорирана,	 подкрепена	 или	
администрирана	от	Фейсбук.	Всички	въпроси,	коментари	или	оплаквания	
отнасящи	се	до	нея	ще	бъдат	насочвани	към	Спонсора,	не	към	Фейсбук.	

ПРАВИЛА	НА	ИГРАТА:	

В	телевизионната	игра,	излъчвана	по	телевизии	Евроспорт	и	Евроспорт	2,	
имат	 право	 да	 участват	 всички	 лица	 на	 територията	 на	 Република	
България	с	навършени	18	години	и	отговарящи	на	Правилата	и	Условията	
(Правила	и	условия)	на	играта.	Oтговорите	за	играта	трябва	да	се	изписват	
само	 на	 кирилица.	 Позволява	 се	 единствено	 да	 се	 напише	 на	 латиница	
оригиналното	име	на	колоездача,	съответната	марка	или	град	само	ако	е	в	
скоби	след	отговора	на	кирилица.	На	всички	въпроси,	 свързани	с	 години,	
дати	или	числа,	отговорите	се	изписват	само	с	цифри.	

В	Теливизионната	игра	(томболата	с	награди)	може	да	участвате	по	един	
път	на	ден.	В	играта	ще	се	участва	само	чрез	официалното	приложение	на	
DragZone,	 интегрирано	 във	 Facebook	 страницата	 им,	 където	 можете	 да	
отговаряте	на	въпросите,	публикувани	за	съответния	ден.Приложението	е	
създадено	специално	за	ТВ	игрите,	които	се	провеждат	по	Евроспорт.	

В	 тегленето	 на	 наградите	 ще	 участват	 само	 онези,	 които	 са	 отговорили	
вярно.	

За	 спечелване	 на	 награда	 ще	 участват	 всички,	 които	 са	 дали	 правилен	
отговор	 на	 дневния	 въпрос,	 публикуван	 във	 Facebook	 проложението	 и	
споделен	 в	 игрите	 по	 телевизия	 Евроспорт	 и	 Евроспорт	 2.Спечелилите	
дневна	 награда	 ще	 бъдат	 определяни	 на	 случаен	 принцип	 в	 ефира	 на	
Евроспорт	и	публикувани	във	Facebook.	Печелившите	ще	бъдат	обявени	в	
срок	до	7	дни	след	края	на	дневното	предаване	по	телевизия	Евроспорт.	



Дневният	 победител	 се	 тегли	 на	 произволен	 принцип	 (чрез	 жребий)	 в	
ефира	 на	 колоездачните	 предавания	 по	 Евроспорт.	 Зрителят	 спечелил	
дневната	 награда	 -	 ваучер	 на	 стойност	 50лв	 за	 пазаруване	 в	 DragZone	 -	
може	 да	 си	 я	 получи	 в	 магазина	 на	 DragZone	 или	 да	 пазарува	 с	 ваучера	
онлайн.	 Петте	 зрители,	 дали	 най-много	 верни	 отговори	 на	 въпросите,	
свързани	 с	 Обиколката	 на	 Франция,	 ще	 участват	 в	 томбола	 в	 ефира	 на	
телевизия	Евроспорт	и	един	от	тях	ще	спечели	ръчно	изработен	велосипед		
Master	+	bike	fitting.	

КРИТЕРИИ	 ЗА	 ДОПУСТИМОСТ:	 Томболата	 е	 отворена	 за	 всички	 законно	
пребиваващи	 в	 Европейския	 съюз	 български	 граждани,	 ако	 това	 не	 е	
забранено	 от	 закона,	 които	 имат	 осемнадесет	 (18)	 или	 повече	 години	 по	
време	на	включването,	имат	достъп	до	Интернет	и	валиден	имейл	адрес	до	
започването	 на	 Периода	 на	 играта.	 Спонсорът	 има	 правото	 да	 провери	
качествата	за	приемливост	на	всеки	участник.	

ИЗБИРАНЕ	 НА	 ПЕЧЕЛИВШИТЕ:	 Всички	 избрани	 участници	 получили	
достъп	по	време	на	периода	за	подаване	на	информация	(1	–	23	юли	2017	
г.)	ще	бъдат	включени	в	база	данни	в	края	на	този	период	(23	юли	2017	г.)	
Известията	и	инструкциите	за	наградата	ще	бъдат	оповестени	във	фейсбук	
и	 изпратени	 на	 имейл	 адреса,	 вписан	 на	 регистрационната	 бланка	 на	
печелившия.	 Всеки	 участник	 е	 отговорен	 за	 преглеждането	 на	
неговия/нейния	имейл	за	съобщение	за	награда	и	получаването	ѝ	или	за	
друга	 информация	 свързана	 с	 тази	 томбола.	 Ако	 възможен	 печеливш	 не	
може	 да	 бъде	 намерен	 от	 Администратора	 (или	 Спонсора)	 в	 рамките	 на	
петнадесет	(15)	дни	чрез	използване	на	информацията	вписана	в	бланката	
при	 записването	 тя	 ще	 бъде	 анулирана.	 Ако	 възможен	 печеливш	 не	 се	
съгласи	 с	 тези	 Официални	 Правила,	 той	 няма	 да	 бъде	 в	 базата	 данни	 за	
тегленето.Наградите	 могат	 да	 не	 бъдат	 връчвани,	 ако	 няма	 получени	
достатъчно	количество	избрани	участници.	

НАГРАДИ:Наградите	са	два	типа:		

- Дневни	 награди	 –	 ваучери	 за	 пазаруване	 в	 магазин	 DragZone	 на	
стойност	50	лв.,	които	могат	да	бъдат	заявени	на	място	в	магазина;	

- Голяма	награда	–	ръчно	изработен	велосипед	Master	(custom)	+	bike	
fitting.	Тегленето	на	голямата	награда	ще	е	измежду	петте	участници	
с	най-голям	брой	точки,	събрани	от	верни	отговори	в	хода	на	играта.	

Наградата	не	може	да	бъде	заменяна	за	паричния	й	еквивалент.	

Всички	допълнителни	услуги	и	такси,	 свързани	 с	наградите	 се	поемат	от	
Печелившия,	а	не	от	Спонсора.	

Не	 се	 изплащат	 компенсации	 или	 парична	 равностойност,	 в	 случай	 че	



наградите	не	се	използват.	

Организаторът	 се	 задължава,	 заедно	 с	 всяка	 награда	 с	 пазарна	
стойност	над	30	лева,	да	осигури	и	предостави	на	участник,	който	
е	 спечелил	награда	на	 стойност	над	 30	 лева,	 и	 удостоверение	или	
друг	 документ,	 удостоверяащ	 стойността	 на	
наградата.Спечелилите	награда	могат	да	ползват	удостоверението	
или	 документа,	 удостоверяващ	 стойността	 на	 наградата	 при	
подаване	на	своята	годишната	данъчна	декларация	във	връзка	със	
Закона	за	данъците	върху	доходите	на	физическите	лица.	
	
КАК	 ДА	 СЕ	 ВКЛЮЧИТЕ:	 Можете	 да	 участвате,	 като	 се	 регистрирате	 в	
специалната	 бланка	 във	 фейсбук	 приложението,	 на	 страницата	 на	
Спонсора	 https://www.facebook.com/DragZoneBulgaria/.	 Включващите	 се	
трябва	 да	 попълнят	 всички	 полета,	 които	 се	 изискват,	 в	 бланка,	 за	 да	
участват	 в	 томболата.	 С	 един	 валиден	 имейл	 се	 извършва	 една	
регистрация.	

Правилата	и	 условията	могат	да	бъдат	приложени.	Произтичащи	такси	и	
всякакви	 други	 разходи	 и	 разноски,	 които	 не	 са	 описани	 като	 част	 от	
наградата	в	тези	Официални	правила,	и	които	могат	да	бъдат	асоциирани	с	
награда,	приемане,	получаване	и	използване	на	цялата	или	някаква	част	от	
спечелените	награди,	са	отговорност	единствено	на	спечелилия	наградата.	
ВСИЧКИ	 ДЪРЖАВНИ	И	МЕСТНИ	 ТАКСИ,	 АСОЦИИРАНИ	 С	 ПОЛУЧАВАНЕТО	
ИЛИ	 ИЗПОЛЗВАНЕТО	 НА	 НЯКАКВА	 НАГРАДА,	 СА	 ОТГОВОРНОСТ	
ЕДИНСТВЕНО	НА	ПЕЧЕЛИВШИЯ.	

ДОПЪЛНИТЕЛНИ	ОГРАНИЧЕНИЯ:	Наградата	не	може	да	се	прехвърля.Не	
се	 допуска	 никаква	 замяна	 или	 паричен	 еквивалент	 на	 наградите.	
Спонсорът	 и	 неговите	 централи,	 съдружници	 и	 филиали,	 служители	 и	
представители	не	са	отговорни	за	никакви	печатарски	или	други	грешки	в	
предложението	или	администрирането	на	тегленето,	 включително,	но	не	
само	това,	грешки	в	принтирането	и	публикуването,	или	тези	Официални	
Правила,	 избирането	 и	 обявяването	 на	 всеки	 печеливш,	 или	
разпределението	 на	 наградите.	 Всеки	 опит	 за	 нарушаване	 на	 играта	 или	
изпълнението	 е	 незаконно	и	 е	мотив	 за	 възможни	 законови	 действия	 от	
страна	 на	 Спонсора.	 Той	 получава	 правото	 да	 прекратява,	 отлага	 или	
поправя	 тегленето	 на	 печелившите,	 без	 съобщение,	 поради	 всякаква	
причина,	 включително	 без	 ограничения,	 ако	 определи,	 че	 тегленето	 не	
може	 да	 бъде	 ръководено	 както	 е	 планирано	 или	 в	 случай	 на	 вирусна,	
техническа,	 фалшификаторска	 или	 приложена	 неауторизирана	
интервенция,	 техническа	 грешка	 или	 друга	 причина	 извън	 контрола	 на	
Спонсора,	 която	 да	 фалшифицира	 администрирането,	 безопасността,	
справедливостта,	честността	или	истинността	на	игра	при	тегленето.	При	



появяване	на	някаква	фалшифицираща	или	неауторизирана	интервенция,	
Спонсорът	 получава	 правото	 да	 анулира	 заподозрени	 участници.	
Спонсорът	 и	 неговите	 централи,	 съдружници	 и	 филиали,	 служители	 и	
представители,	и	всички	доставчици	на	мобилна	връзка	или	някаква	друга	
услуга,	 не	 са	 отговорни	 за	 неправилно	 или	 неточно	 прочитане	 на	
регистрирана	 информация,	 или	 за	 човешки	 грешки,	 технически	
неизправности,	 загубено	 или	 забавено	 предаване	 на	 данни,	 изпускане,	
прекъсване,	 изтриване,	 недостатъчно	 място	 или	 неизправност	 на	
телефонна	мрежа,	 компютърно	 оборудване	или	 софтуер,	 неспособност	 за	
достъп	 до	 уебсайт	 или	 онлайн	 услуга,	 или	 някаква	 грешка,	 човешка	 или	
друга	подобна.		

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ	 И	 ОГРАНИЧЕНИЕ	 НА	 ОТГОВОРНОСТТА	 ЧРЕЗ	
ЗАПИСВАНЕ	ЗА	УЧАСТИЕ	В	КОНКУРСА:	ВСЕКИ	УЧАСТНИК	СЕ	СЪГЛАСЯВА	
ДА	ОБЕЗЩЕТИ	И	ОБЕЗПЕЧИ	ОТВЕТНИЯ	СПОНСОР	И	НЕГОВИТЕ	ЦЕНТРАЛИ,	
СЪДРУЖНИЦИ	И	ФИЛИАЛИ,	ФЕЙСБУК	ПЛАТФОРМА,	АДМИНИСТРАТИВНИ,	
РЕКЛАМНИ	И	ПРОМОТИРАЩИ	АГЕНЦИИ,	И	ДИРЕКТОРИ,	СЛУЖИТЕЛИ	ПРИ	
ВСЯКАКВИ	ОПАСНОСТИ,	ВРЕДИ,	ЗАГУБИ	ИЛИ	ЩЕТИ	В	РЕЗУЛТАТ,	ИЗЦЯЛО	
ИЛИ	 ЧАСТИЧНО,	 НА	 ДИРЕКТНО	 ИЛИ	 ИНДИРЕКТНО,	 ОТ	 УЧАСТИЕТО	 НА	
НОВОЗАПИСАНИЯ	 В	 ТОМБОЛАТА	 И	 ПРИЕМАНЕТО,	 ИЗПОЛЗВАНЕ	 ИЛИ	
НЕПРАВИЛНАТА	 УПОТРЕБА	НА	НЯКОЯ	НАГРАДА,	 КОЯТО	МОЖЕ	ДА	 БЪДЕ	
СПЕЧЕЛЕНА.	 СПОНСОРЪТ	 И	 НЕГОВИТЕ	 ЦЕНТРАЛИ,	 СЪДРУЖНИЦИ	 И	
ФИЛИАЛИ	 НЕ	 ДАВАТ	 НИКАКВИ	 ГАРАНЦИИ,	 ИЗРАЗЕНИ	 ИЛИ	
ПРЕДПОЛАГАЕМИ	ТАКИВА,	ПО	ОТНОШЕНИЕ	НА	УСЛОВИЯТА,	 ГОДНОСТТА	
И	 ДОБРОТО	 КАЧЕСТВО	 НА	 НАГРАДАТА.	 СПОНСОРЪТ	 И	 НЕГОВИТЕ	
ЦЕНТРАЛИ,	 СЪДРУЖНИЦИ	 И	 ФИЛИАЛИ,	 РЕКЛАМНИ	 И	 ПРОМОТИРАЩИ	
АГЕНЦИИ,	 И	 ВСИЧКИТЕ	 ДЛЪЖНОСТНИ	 ЛИЦА,	 ДИРЕКТОРИ,	 РАБОТНИЦИ,	
ПРЕДСТАВИТЕЛИ	 И	 СЛУЖИТЕЛИ	 СЕ	 ОТКАЗВАТ	 ОТ	 ОТГОВОРНОСТ	 ПРИ	
НЯКАКВА	ПОВРЕДА	НА	КОМПЮТЪРНА	СИСТЕМА,	В	РЕЗУЛТАТ	ОТ	ДОСТЪП	
ДО	ИЛИ	СВАЛЯНЕ	НА	ИНФОРМАЦИЯ	ИЛИ	МАТЕРИАЛИ	СВЪРЗАНИ	С	ТОВА	
ТЕГЛЕНЕ.		

ЗАЩИТА	НА	ЛИЧНИ	ДАННИ:	Организаторът	надлежно	складира	личните	
данни	 на	 участниците	 и	 има	 задължанието	 и	 отговорността	 да	 не	 ги	
предоставя	 или	 препродава	 на	 други	 лица.	 Организаторът	 ще	 използва	
събраните	 лични	 данни	 за	 информиране	 на	 участниците	 в	 предстоящи	
активности	чрез	електронен	бюлетин.	

Всеки	участник	има	право	по	всяко	време	да	поиска	от	организаторa	да	
заличи,	коригира	или	блокира	негови	лични	данни,	като	направи	това	на	
имейл:			
info@dragbicycles.com.	
Телефон	за	връзка	със	спонсора:	0884	07	39	16.		
	



ПУБЛИЧНОСТ:	 чрез	 участието	 си	 всеки	 новозаписан	 се	 съгласява	 с	
позволението	 на	 Спонсора	 да	 използва	 неговото/нейното	 име,	 образ	 или	
коментари	 за	 публични	 цели,	 без	 заплащане	 на	 допълнително	
възнаграждение,	освен	когато	това	се	забранява	от	закона.		

ОБЩИ	УСЛОВИЯ:	С	участието	си	в	играта	лицата	се	съгласяват	да	спазват	
условията	 и	 разпоредбите	 на	 гореописаните	 общи	 правила.	 Общите	
правила	 са	 публично	 оповестени	 и	 достъпни	 за	 целия	 период	 и	
продължителност	на	играта	във	фейсбук	приложението,	на	страницата	на	
Спонсора	www.facebook.com/DragZoneBulgaria/.	

Организаторът	 на	 играта	 си	 запазва	 правото	 да	 допълва	 или	 променя	
Общите	условия,	като	промените	влизат	в	сила	от	деня	на	публикуването	
им	 на	 горепосочената	 интернет	 страница.Организаторът	 си	 запазва	
правото	 да	 преустанови	 провеждането	 на	 играта	 по	 всяко	 време.При	
възникнали	спорове	крайните	решения	се	взимат	от	Организатора.	

	
	
	


