СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА (“Официални правила”) ЗА СЪСТЕЗАНИЕТО «ВРЕМЕ ЗА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В INSTAGRAM» на CARTOON NETWORK
БЪЛГАРИЯ
1. НЕ Е НУЖНО ДА ПРАВИТЕ ПОКУПКА, ЗА ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ ИЛИ ДА
СПЕЧЕЛИТЕ. Всяко състезание (“Състезанието”), за което се прилагат настоящите
Официални правила, се провежда от Turner Broadcasting System Europe Limited, (наричано
по-долу “Организатор”) – дружество с ограничена отговорност, със седалище и адрес на
управление: Turner House, 16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, Обединеното
кралство, с регистрационен номер 1927955, което е продуцент на Cartoon Network и уеб
страницата www.cartoonnetwork.bg („Сайтът”).
Период за участие: Състезанието започва на 24 февруари 2015 и завършва на 10 март
2015 г. (“Периодът за участие”).
2. КАК МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ? Състезанието е отворено за всички граждани
на Република България навършили 18 години, които имат интернет или телефонна връзка
преди и по време на Периода за участие, с изключение на служителите на Организатора и
неговата компания майка, филиалите, дъщерните или свързани компании, неговите и
техните представители и членовете на техните семействата, както и всяко друго лице,
което е свързано професионално със Състезанието (“Свързани страни”), като същите не се
допускат до участие. При записването за участие в това Състезание всеки участник
потвърждава, че се съгласява да се подчинява и да спазва настоящите Официални правила.
3. КАК ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА УЧАСТИЕ: Участниците трябва да се регистрират в
Състезанието, като следват инструкциите, които са публикувани на сайта на състезанието.
Всеки участник ще има право да се регистрира за Състезанието само веднъж освен ако
представената информация за Състезанието не предвижда друго.
Чрез записване за участие в Състезанието, всеки от участниците потвърждава, че дадената
от него информация е пълна, точна и не е подвеждаща. Организаторът си запазва правото,
по своя преценка, да дисквалифицира който и да е участник по всяко време в случай на
констатация, че участникът не отговаря на условията съгласно настоящите Официални
правила или че е действал по нечестен или нерегламентиран начин. Свързаните страни не
носят отговорност за грешно адресирани, непълни, изгубени, закъснели, неотговарящи на
изискванията и недостяеми записвания на състезатели; технически, хардуерни или
софтуерни повреди от всякакъв вид; загубени мрежови връзки или такива, които не са на
разположение; неуспешни, непълни, неточни или забавени компютърни трансмисии; или
други грешки и проблеми, които биха могли да ограничат или да повлияят на
възможността даден състезател да вземе участие в Състезанието. Свързаните страни не
носят отговорност за други грешки и трудности от всякакъв вид, независимо дали те са
човешки, механични, електронни, компютърни, мрежови, типографски, печатни или други,
отнасящи се до или във връзка със Състезанието, включително, но не ограничени до
грешки или трудности, които биха могли да се появят във връзка с администрирането на
Състезанието, обработката на записванията за участие, обявяването на наградата или във

всякакви материали, свързани със Състезанието. Свързаните страни не гарантират, че
Сайтът и/или Състезанието няма да съдържат IT грешки или че открити грешки ще бъдат
отстранени; както и че Сайтът и/или сайтовете, към които Сайтът има връзки, няма да
съдържат вируси или други компоненти, които биха могли да нанесат вреди върху
компютъра и/или запазената върху него информация на участниците. В случай на саботаж,
непреодолима сила, тероризъм или заплаха за тероризъм, компютърен вирус или други
събития или причини извън контрола на Организатора, които опорочават честността,
администрирането, сигурността или правилното провеждане на Състезанието,
Организаторът си запазва правото по своя преценка да промени, прекрати или отложи
Състезанието (или част от него). В случай на такова прекратяване Организаторът си
запазва правото да оценява всички годни, несъмнителни записвания за участие, получени
преди събитието, наложило това прекратяване. Грешни или неверни записвания за участие
и/или действия правят състезателя неизбираем.
4. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ПРАВИЛА:
1. Харесайте страницата на CN в Instagram - CartoonNetworkBulgaria
2. Публикувайте най-епичната снимка от приключение, преживяно с най-добрия ви
приятел в Instagram и имате шанс да спечелите невероятни награди!
3. Изполвайте #AdventureTimeBulgaria
С "Правилата и условията" можете да се запознаете на www.cartoonnetwork.bg
За да участвате, е необходимо вие и вашият приятел от снимката да сте навършили 18
години.
В края на Периода за участие, жури от CN ще избере 1 (един) победител, който е
публикувал снимка на най-интересния момент от приключения с най-добрия си приятел и
отговаря на правилата за записване за участие в Състезанието по време на Периода за
участие съгласно правилата, посочени в промоцията за Състезанието.
Ние ще публикуваме най-добрата снимка в профила на CN в Instagram, както и на
Facebook страницата на CN Europe. Във връзка с това, Победителят и неговият приятел се
съгласяват тяхната снимка да бъде използвана на Facebook страниците на CN Europe и
„Време за приключения“.

6. НАГРАДИ:
2 камери GoPro Hero3 + Silver Edition
Победителят ще бъде приканен да потвърди възрастта си, както и тази на своя приятел
преди да получат своята награда. В случай, че не направи това, Организаторът ще избере
алтернативен победител, според критериите, установени за избор на Победител в
Състезанието.

Победителят ще бъде информиран чрез своя профил в Instagram и ще трябва да потвърди,
че отговаря на Състезателните условия и е съгласен да получи наградата като изпрати
имейл до adventuretimebulgaria@gmail.com. Организаторът ще провери възрастта на
Победителя и на неговия приятел. В имейла трябва да бъде потвърден адрес за доставка на
наградата, лице за контакт на адреса и телефонен номер.
Всички подробности относно наградата, неупоменати по време на промоцията за
Състезанието, са по усмотрение на Организатора. Организаторът си запазва правото по
свое усмотрение да заменя наградата (или част от нея) с равностойна на нея или такава на
по-голяма стойност. Наградите са предмет на условията и правилата на съответния
производител, доставчик и/или оператор. Наградите следва да бъдат получавани “такива,
каквито са” или да се отказват за получаване. Наградите не могат да бъдат прехвърляни
или заменяни с друг артикул или равностойността им в пари. Тъй като наградата може да
бъде спечелена единствено от пълнолетни граждани на Република България, те са
отговорни за всички данъчни задължения, произтичащи от присъждането и/или
получаването на всяка награда.
Организаторът може да отмени получаването на наградата по свое усмотрение и без
предварително уведомление, ако не е получил потвърждение от победителя за желанието
му да я получи или ако доставката на посоченият от последния адрес е неуспешна, както и
в случай че не е успял да се снабди с необходимата информация за успешна доставка на
наградата при положени от негова страна съответни усилия. В този случай Организаторът
ще бъде длъжен да анулира наградата без заинтересованото лице да има право на
уведомление, или каквато и да е компенсация.
8. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ: Публикувайки снимка в Instagram и използвайки
#AdventureTimeBulgaria, потребителят се съгласява със Състезателните правила и условя.
С участието си в Състезанието и/или с получаването на наградата, всеки участник
предоставя правото на Организатора и определени от него лица, освен ако няма забрана за
това по закон, да използва неговото/нейното име, град, глас, изпълнение, снимка и други
подобни без възнаграждение, уведомление или потвърждение от негова страна, с цел
реклама, промоция и за други цели, по всякакъв начин и с различни средства, известни към
този момент или в бъдеще, навсякъде и за вечни времена. Предоставената от участниците
информация ще бъде използвана в съответствие с правилата за поверителност на
Организатора, които можете да откриете на http://www.cartoonnetwork.bg/privacy-policy.
Свързаните страни изрично се отказват да предявяват каквито и да е претенции, да
предприемат действия, да правят искания и/или да търсят отговорност за щети, вреди или
каквито и да е загуби, свързани с или появили се във връзка и по повод участието в това
Състезание (независимо от причината за тази травма, вреда или загуба) и/или доставката
и/или последващо използване или злоупотреба с предмета на наградата (включително без
ограничение, всяко пътуване или дейност свързани с това). С цел избягване на
двусмисленост, Свързаните страни не се освобождават от отговорност за причинена смърт
или телесна повреда вследствие на тяхна небрежност.
Всички спорове или жалби, свързани с това Състезание, следва бъдат адресирани до:
СЪСТЕЗАНИЕТО «ВРЕМЕ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯ В INSTAGRAM» НА CARTOON

NETWORK, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F 7HS, UK и трябва да
бъдат предявявани в срок до 90 дни след края на Състезанието с посочване на датата и
името на Състезанието. Организаторът си запазва правото да съкрати, отсрочи, промени
или отмени това Състезание (включително без ограничение предложените награди), ако
прецени по свое усмотрение, че обстоятелствата налагат това; той не може да бъде държан
отговорен за това на каквото и да било основание.
Настоящите Официални правила, както и/или списък с победителите могат да бъдат
предоставяни на хартиен носител при изпращане на самоадресиран до подателя плик и с
поставена предварително пощенска марка, адресиран до: СЪСТЕЗАНИЕТО «ВРЕМЕ ЗА
ПРИКЛЮЧЕНИЯ В INSTAGRAM» НА CARTOON NETWORK, Turner House, 16 Great
Marlborough Street, London, W1F 7HS, UK. Моля уточнете дали искането е за “Официални
правила” или за “Списък с победителите”. Настоящите Официални правила се подчиняват
на правото на Англия и Уелс. Всякакви спорове по тълкуването или изпълнението им,
които не могат да бъдат уредени по взаимно съгласие, ще се отнасят за решаване пред
компетентните английски съдилища.
Организатор: Turner Broadcasting System Europe Limited

