Правила за участие във Фейсбук игра конкурс за рисунка на Сити Кеш
“Нарисувай това, което не може да се купи с пари”
1. Период на участие във Фейсбук играта конкурс за рисунка на Сити Кеш:
30.08.2021 г. до 23:59:59 ч. на 19.09.2021 г.вкл.
2. Организатор на Играта:
“СИТИ КЕШ” ООД, ЕИК 202531869, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
Славянска, № 29, ет. 7 („Сити Кеш” или „Организаторът“)
3. Участници в Играта:
3.1. Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което кумулативно
отговаря на следните изисквания:
3.1.1. да има постоянен адрес в Република България;
3.1.2. е снимало и изпратило рисунка като лично съобщение на Facebook страницата на марката
CITYCASH, в периода от 30.08.2021 до 12.09.2021.
3.2. Лица, които нямат право на участие в играта:
3.2.1. Лица, заети по трудово правоотношение при организатора, техен съпруг и роднини по права
и съребрена линия до четвърта степен включително;
3.2.2. Лица, извършващи дейност по гражданско правоотношение с организатора, техен съпруг и
роднини по права и съребрена линия до четвърта степен включително;
4. Територия:
Кампанията се провежда на територията на Република България.
5. Награди от Играта:
Марката CITYCASH ще раздаде 30 награди: 30 комплекта, съдържащи раница, несесер, програма
и линия, в края на конкурса, като имената на печелившите ще бъдат съобщени в публикация на
Facebook страницата на CITYCASH.
6. Правила за участие в Играта:
Всяко лице, което отговаря на условията по т.3 от тези Правила, автоматично, без да е
необходимо допълнително уведомяваме или искане за това, се счита регистрирано за участие в
Играта и се включва автоматично в гласуването за най-харесвана рисунка по реда на т.7. Всеки
може да участва с до 3 изпратени рисунки.
7. Определяне на печелившите Участници:
7.1. Всеки, снимал рисунка и изпратил я, като лично съобщение на фейсбук страницата на
CITYCASH, в периода от 30.08.2021 до 12.09.2021 г., се счита за Участник в Играта. На
13.09.2021г. Организаторът на Играта ще публикува всички изпратени снимки в галерия на
фейсбук страницата на CITYCASH, като ще бъде обявено гласуване за най-добрите рисунки.
Гласуването ще продължи до 19.09.2021 г, 23:59 ч. 30-те рисунки с най-много гласове (харесвания)
ще спечелят награда. В случай, че в рамките срока за гласуване няколко участници получат
еднакъв брой гласове, с което бъде надхвърлен общият брой награди, определен от организатора,

за победители се считат тези участници, достигнали първи съответния печеливш брой гласове
съобразно броя на наградите.
7.2. Печелившите по предходната точка Участници ще бъдат уведомени за резултатите до 1
(един) работен ден след края на гласуването, чрез Facebook страницата на Организатора.
Имената им ще бъдат обявени на 20.09.2021 г. във Facebook страницата на Организатора.
7.3. След определяне на всеки спечелил, награда Участник, той има 24 (двадесет и четири) часа
да предостави актуален адрес на Организатора, на който да му бъде изпратена наградата.
8. Получаване на награди от Играта:
8.1. Печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Организатора –
https://www.facebook.com/citycash.bg/ , като за запазване на личните данни на участника.
8.2. Всеки печеливш Участник получава своята промоционална награда до 15 работни дни, след
като бъде уведомен, чрез фирма за куриерски услуги, посочена от Организатора.
8.3. Ако в рамките на установените срокове не са раздадени всички награди, не се организира
ново разпределение.
8.4. Сити Кеш не отговаря:
а) в случай че дадена награда не може да бъде предоставена поради неспазване на условията,
посочени в тези Правила, поради неверни или неактуални данни, предоставени от съответния
Участник, или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш
Участник;
б) при невъзможност дадена награда да бъде предоставена и/или използвана поради
обстоятелства като непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или
каквито и да е други обстоятелства;
в) при непредоставяне на награда поради отказ на съответният Участник да предостави
необходимите за това данни или да подпише необходимите документи.
9. Допълнителни разпоредби
9.1. Печелившите Участници предоставят на Организатора необходимите за участие в Играта и
получаване на Промоционална награда лични данни, както и съгласието си тези данни да се
съхраняват и обработват от Организатора за целите на Играта.
9.2. Преди получаване на наградата печелившите Участници следва да предоставят своето
съгласие да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора с
рекламен характер, без да получават допълнително възнаграждение за това. В случай, че същите
откажат да предоставят съгласие по предходното изречение, същите губят правото си да получат
определената награда.
9.3. Организаторите имат право по всяко време да изменят и допълват настоящите Правила.
10. Прекратяване на Играта. Отказ от участие в Играта.
10.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в случай че
настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и
те не могат да бъдат отстранени от Организатора.
10.2. Всяко лице може да откаже да участва в Играта, като заяви това пред Организатора, в който
и да е момент до седмица след като е уведомен, чрез писмена декларация.
Настоящите Правила влизат в сила на 30 август 2021 г.

