ПЪЛНИ ПРАВИЛА (“Официални правила”)
За инициативата Cartoon Network “Влогни 2017”
1. НЕ Е НЕОБХОДИМА ПОКУПКА ЗА УЧАСТИЕ И СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДА
Turner Broadcasting System Europe Limited – компания с адрес на управление: Turner House,
16 Great Marlborough Street, London W1F 7HS, United Kingdom, вписана в официалния
регистър под номер 01927955 (по-долу наричана „Организатор”), която продуцира
телевизионния канал, понастоящем носещ името Cartoon Network (по-долу наричан “CN”),
организира серия безплатни за участие влогърски състезания, наименовани “CN Влогни
2017” („Инициативата”) от 31 юли 2017 („Начална дата”) до 19 септември 2017 („Крайна
дата”)(по-долу наричан „Период за записване”), и който се състои от: първи кръг с четири
(4) седмични предизвикателства (всеки един поотделно наричан „Седмично състезание”,
а вкупом наричани „Седмични състезания”, или “Първи кръг”) от 31 август 2017
(„Период за записване за Първи кръг”) и един финален кръг (“Финален кръг”) в периода
04 – 16 септември 2017 („Период за записване за Финалния кръг”), на уебсайта с URL:
http://www.cartoonnetwork.bg („Сайтът”).
Периодът за записване за Първи кръг ще бъде разделен на четири (4) седмични периода за
записване (всеки един поотделно наричан „Седмичен период за записване”), всеки от които
ще започва в 00:00:00 ч. и ще завършва в 23:59:59 ч. в рамките на една седмица (на всеки 7
дни, считано от 31 юли 2017) от инициативата. Всички участници, направили поне две
валидни записвания в различни Седмични периоди за записване за състезанието, ще имат
шанс да се класират за участие във Финалния кръг.
2. КАК ДА УЧАСТВАТЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО?
Инициативата е отворена за всички граждани на България на възраст между 6 и 16 години и
имащи интернет достъп преди и по време на Периода за участие ("Участник"), 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”).
За да се запише за участие в състезанието, всеки участник трябва да има писмено или заснето
на видео съгласие от свой родител/законен настойник за това и родителят/законният
настойник на всеки участник трябва да приеме настоящите Официални правила от свое име
и от името на своето дете. Със записването си за участие всеки участник в това състезание се
съгласява да се подчинява на настоящите Официални правила и потвърждава, че той/тя е
получил/а необходимото съгласие от свой родител/законен настойник. Без това съгласие,
което е неделима част от Материалите на участника (точна дефиниция на термина има в
текста по-долу), никоя кандидатура за участие не се счита за валидна.
Всеки Участник има право на едно (1) записване за участие във всяко Седмично състезание.
При установен опит някой от участниците да участва с повече от една кандидатура,
използвайки различни имейл адреси, самоличности, или други методи, всички записвания от
този участник ще бъдат анулирани, а участникът ще бъде дисквалифициран.
3. КАК ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА УЧАСТИЕ В СЪСТЕЗАНИЕТО
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Записването за участие се извършва онлайн и съгласно инструкциите, които са публикувани
в раздела за Състезанието на Уебсайта. Участниците трябва да помолят свой родител/законен
настойник да качат материалите за участие (описани в настоящия документ) и
родителят/законният настойник трябва да е прочел и приел настоящите Официални правила.
Употребата на автоматизирани методи за записване в Състезанието ще доведе до
дисквалификация на участника.
Участниците трябва да качват всеки от влоговете, с които участват на уебсайта, или в своя
вече съществуващ YouTube канал (при условие, че след това на уебсайта бъде качен
съответният линк), и в които дискутират седмичната тема, зададена от Организатора с
изразни средства, подходящи за аудиторията на Cartoon Network (напр., влоговете не трябва
да съдържат неприлични изрази и жестове; музика – обект на нечии авторски права; или да
споменават/изобразяват продукти на конкуренти в бранша). Седмичните теми ще бъдат
разкривани в началото на всяко Седмично състезание. Като условие за определяне на дадено
записване за участие като валидно е да има публикувани поне два влога в две от четирите
отделни седмични състезания.
Едновременно с качването на всеки отделен материал за състезанието, родителят/законният
настойник на всеки участник трябва да качи на уебсайта подписана писмена Декларация за
отказ от права, формуляр за който има на уебсайта, или видео материал, в който е записал/а
себе си, докато изчита следната персонализирана декларация:
„Казвам се [тук се посочват лично и фамилно имена] и съм [майка/баща/законен
настойник] на [тук се посочва личното име на детето], и съм прочел/а и приемам
състезателните условия и правила на това състезание.”
Кандидатури за участие в състезанието, които не са придружени с подписана писмена
Декларация за отказ от права, или с видео, в което родител/настойник на участника изчита
персонализирания текст от по-горе („Отказ от права”), няма да се считат за валидни. Всеки
участник трябва да се увери, че на видеото в кадър е само и единствено той/тя. Материали, в
които има друго лице/лица (с изключение на родител/настойник, четящ декларацията за
отказ от права) няма да се считат за валидни.
Ако бъде избран за победител в Първия кръг (съгласно дефиницията по-долу), съответният
участник ще може да участва във Финалния кръг с нов влог, качен на уебсайта или на
собствения му YouTube канал, на тема (наградата от Първи кръг е описана в детайли по-долу)
Запознай се (дефиницията е по-долу) с Посланика (дефиниран по-долу).
Със записването си за участие в Състезанието Участниците потвърждават, че предоставената
от тях информация е пълна, точна и вярна. Организаторът си запазва правото, по свое
усмотрение да дисквалифицира всеки Участник, във всеки момент от Състезанието, ако бъде
установено, че Участникът е нарушил настоящите Официални правила, или е действал
нечестно или непочтено. Свързаните страни не носят отговорност за неправилно насочени,
непълни, изгубени, закъснели, нечетливи, недоставяеми регистрации, технически, хардуерни
или софтуерни аварии от всякакво естество, прекъснати или недостъпни мрежови връзки,
пропаднали, непълни, объркани или закъснели компютърни предавания, или други грешки,
или проблеми, които биха ограничили или повлияли на възможността на даден Участник да
участва в Състезанието. Свързаните страни не носят отговорност за други грешки или
затруднения от всякакъв характер, били те човешки, механични, електронни, компютърни,
мрежови, типографски, принтерни или други, които се отнасят или са свързани със
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Състезанието, включително и без ограничение, грешки или затруднения, които могат да
възникнат във връзка с администрирането на Състезанието, обработката на регистрациите,
обявяването на наградата, или други, свързани със Състезанието материали. Свързаните
страни не гарантират, че Уебсайтът и/или Състезанието не съдържа ИТ грешки, както и, че
такива открити грешки ще бъдат отстранени; нито гарантира, че Уебсайтът и/или сайтовете,
с които е свързан Уебсайтът не съдържа/т вируси или други компоненти, които могат да
увредят компютърното оборудване и/или информацията на Участника. 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,
администрацията, 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 прекратяване, Организаторът си запазва правото да уважи всички
квалифицирани, непрекъснати регистрации от преди момента на събитието, което е довело
до въпросното прекратяване. Фалшиви или лъжовни регистрации или действия ще
квалифицират Участника като неодобрен за участие.
След като бъдат модерирани, валидните материали за участие ще се появят в
специално създадената на уебсайта галерия и е възможно да бъдат качени на
официалната страница на CN в YouTube. Посетителите онлайн ще могат да ”харесат”
влоговете в галерията.
4. ПОБЕДИТЕЛИ
В Първи кръг ще бъдат излъчени трима (3) победители (поотделно наричани „Победител
в Първи кръг”, заедно – „Победители в Първи кръг”, вкупно - „Победители в Първи
кръг”).
Тези трима победители в първи кръг ще имат право да участват във Финалния кръг. Във
Финалния кръг ще бъде излъчен един (1) победител във Финалния кръг („Победител във
Финалния кръг”).
Победителите в Първия кръг и Победителят във Финалния кръг ще бъдат избрани от
специално CN жури, в което ще влязат CN Влог Посланика (дефиниран по-долу) и
местния CN екип, които ще разгледат всички валидни кандидатури според изброените подолу критерии:
-

Дискутиране по седмичната тема, съгласно дефиницията по-горе;
Оригиналност;
Постановка/подредба в кадър;
Движение на камерата;
Демонстрирани умения в редактирането и монтажа;
Брой преглеждания и харесвания на влога.

Решенията на организатора ще бъдат окончателни и задължителни във всеки аспект.
Всички участници, избрани в инициативата за победители в първи кръг и/или победител във
финалния кръг, подлежат на проверка за легитимност и спазване на условията, описани в
настоящите Официални правила. Никой участник не е окончателен победител до момента на
удостоверяване на неговата легитимност и на факта, че е спазил всички изисквания на
настоящите Официални правила.
5. НАГРАДИ
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Всеки от Победителите в първи кръг ще получи:
-

-

Среща „Запознай се” в София със CN Влог Посланика за България – Крис
Захариев (CN Влог Посланик” или „Посланика”) между 04 – 16 септември 2017
(в зависимост от възможността на посланика), с включен транспорт (автобус, влак или
собствен транспорт) срешу съответния финансов документ на максимална стойност
120 лв.) за всеки Победител в първи кръг и един негов родител/законен настойник
(„Запознай се”)
1 CN торбичка с продукти и рекламни материали на CN, подбрани по усмотрение
на организатора (на максимална стойност 100 лева.

(всички изброени съставляват една „Награда от първи кръг”, а всички награди от първи кръг
ще бъдат вкупом наричани „Награди от първи кръг”).
Победителите в първи кръг следва да имат възможност да присъстват на „Запознай се” на
предложената дата, в зависимост от възможността на посланика и според усмотрението на
организатора, и трябва да потвърдят присъствието си в срок до три дни от датата, на
уведомлението за това, изпратено им по имейл или чрез телефонно обаждане.
Победителят във Финалния кръг ще получи:
-

Участие като официален гост-влогър на CN на фирмения и социалните сайтове на
CN като: уебсайта на CN и канала на CN в YouTube;
Промотиране на уебсайта на CN, канала на CN в YouTube, страницата на CN във
Facebook за минимален срок от 3 месеца
Предварителен достъп до последните CN новини, събития и продукти.

(всички изброени съставляват „Наградата от Финалния кръг”).
Наградите се присъждат без наличие на гаранция предоставена или изразена от
Организатора. Всички подробности, свързани с наградата, които не са упоменати в
представянето на Състезанието и в Официалните правила, ще бъдат определени по
усмотрение на Организатора. Организаторът си запазва правото да замени наградата (или
част от нея) със сравнима с нея награда или такава с по-висока стойност по свое собствено
усмотрение.
Наградата е предмет на условията, предоставени от нейния
производител/доставчик/оператор. Наградата не може да бъде прехвърляна или заменяна за
други артикули или паричен еквивалент.
Тъй като всяка от наградите ще бъде присъдена на непълнолетно лице, тя следва да бъде
предоставена на негов/неин родител/законен настойник, единствено след писменото
съгласие на родителя/настойника да получи наградата.
Уведомление за определен победител ще бъде изпратено на Победителите в Първия кръг в
рамките на четиридесет и осем часа (48 ч.) след края на Периода за записване за Първи кръг
и на Победителя във Финалния кръг в рамките на четиридесет и осем часа (48 ч.) след края
на Периода за записване за Финалния кръг на имейл адреса, който всеки от участниците е
предоставил по време на подаване на материалите за участие в състезанието. Участниците
трябва да се уверят, че имейл адреса, който предоставят по време на подаване на материалите
за участие в състезанието, е коректен и функциониращ. Организаторът има право да направи
1 (едно) телефонно обаждане (до номера, предоставен по време на подаване на материалите
за участие в състезанието) след изпращането на имейла до родителя/законния настойник на
участника.
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Всеки Победител в Първи кръг и неговият родител/законен настойник трябва да потвърдят
съгласието си да получат наградата в срок до три (3) дни от датата на гореописаното
уведомление, предоставяйки своите имена, информация за присъствието си на „Запознай се”
с Посланика, както и пощенски адрес за получаване на наградата.
Победителят във Финалния кръг и неговият/нейният родител/законен настойник трябва
да потвърдят съгласието си да получат наградата в срок до седем (7) дни от изпращането на
известието за определен победител, предоставяйки своите имена и подписвайки и
изпращайки стандартния договор, изпратен на имейла на родителя/настойника заедно с
уведомлението за определен победител като необходимо доказателство и ангажимент
участникът да стане официален гост-влогър на CN (“Договор”).
В случай че горните доказателства и подписаният Договор във връзка с Победителя във
Финалния кръг не бъдат предоставени в необходимия срок, това ще се тълкува като отказ от
всички елементи на наградата, а организаторът ще има право да избере друг участник за
победител. Организаторът има право да анулира присъждане на дадена награда по свое
усмотрение и без предизвестие, в случай че доставката на наградата до адреса, указан от
определения за награден победител, е неуспешна и организаторът не получи необходимата
информация да достави успешно наградата, въпреки положените от него усилия в рамките
на разумното, или в случай че се окаже, че избраният за награден победител не отговаря на
изискванията. В такъв случай, организаторът ще бъде длъжен да анулира наградата, без да
дължи никаква компенсация на засегнатото лице за това, а организаторът ще си запази
правото да избере друг награден победител на негово/нейно място.
6.
МАТЕРИАЛИ,
ИЗПРАТЕНИ
ОТ
УЧАСТНИК,
ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ и ИНФОРМАЦИЯТА

ПРАВА

ВЪРХУ

Като част от инициативата, по време на подаване на материалите за участие в състезанието,
всеки участник трябва да:
a. Подготви и качи на уебсайта материал за участие в състезанието – влог – на местния
език, на който е и уебсайта, който дискутира темата за съответната седмица. Темата
на влога в Първия кръг. Следва да бъде темата, зададена в Седмичното състезание;
Темата във Финалния кръг ще бъде репортаж за наградата от Първи кръг – „Запознай
се”. Размерът на файла на влога не трябва да надвишава 100 MB и трябва да бъде в
някой от следните формати: mp4, m4v, avi, mov, wmv, webm, 3gp, mpg.
Продължителността на видео материала не трябва да надвишава 5 минути.
b. Предостави на организатора:
aa. Своето лично име (и псевдоним, ако има такъв);
bb. Лично и фамилно име, имейл адрес и телефонен номер на родител/законен
настойник на участника, които ще бъдат използвани единствено за контакт с
участника,
cc. Писменото съгласие или записаното видео съгласие от родителя/законния
настойник, както е описано в чл. 3),
((a) и (b) вкупно ще бъдат наричани „Материали, изпратени от участника”).
Участниците и техните родители/законни настойници, се съгласяват от свое име и от името
на участниците, че изпратените влогове могат по усмотрение на организатора да бъдат
редактирани, променяни, или модифицирани и предоставят на организатора правото да
прави такива редакции, промени и модификации.
3112718.4

Родителите/законните настойници се съгласяват от свое име и от името на участниците, че
на участниците не се дължат никакви плащания, благодарности, упоменаване на имена при
използване на материалите или каквито и да било други компенсации или референции при
каквито и да било употреби на Материалите, изпратени от участника от страна на
организатора, или на материали, разработени на базата на предоставените влогове.
С участието си в Състезанието и/или с получаването на наградата, всеки Участник и/или
неговият родител/законен настойник, действащ от името на участника, предоставя на
Организатора, неговите лицензенти, дистрибутори, агенти, представители и други
упълномощени от него лица, неограничени, глобални, неотменими, предоставяеми,
безплатни, без ограничение във времето и пространството права да използват и публикуват
на уебсайта малкото име и псевдонима на участника и материалите, изпратени от участника
и/или фрагменти от тях на неговия уебсайт, и/или на страницата на CN в YouTube и/или на
други подобни медии, които са негова собственост или са управлявани от организатораили
от свързани с него страни по начин, определен чрез настоящите Официални правила
Организаторът ще използва Материалите, изпратени от участника, както и цялата лична
информация за участниците и техните родители/законни настойници, за целите на
коректното администриране на инициативата/състезанието и за доставка на наградите. Още
информация за това как организаторът ще използва личните ви данни можете да намерите на
http://www.cartoonnetwork.bg/privacy-policy. За провеждането и управлението на
Състезанието Организаторът има право да предоставя данните на своята компаниясобственик, на дъщерните си компании, свързаните с него юридически лица.
Участникът, с изпращането на материалите за участие и родителят/законният настойник на
участника, с изпращане на Отказа от права, поотделно потвърждават, че:
a. Той или тя имат пълните права и пълномощия да качат Материалите на участника за
състезанието на уебсайта;
b. Качените на уебсайта Материали, изпратени от участника за състезанието, не
нарушават ничии търговски марки, интелектуална собственост или други права на
трети страни;
c. Той/тя има всички права и разрешения да използва и да даде разрешение на
Организатора да използва Материалите, изпратени от участника по начините,
присъщи за организацията на състезанието, и настоящите Официални правила.
7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Свързаните страни изрично отказват да приемат каквито и да е претенции, действия, искове
или отговорност за щети, вреди или каквито и да е загуби, свързани с или появили се във
връзка и по повод участие в това Състезание (независимо от причината за тази щета, вреда
или загуба), използването на снимкови материали от страна на Организатора и/или
доставката и/или последващо използване или злоупотреба с предмета на наградата. С цел
избягване на двусмисленост, Свързаните страни не се освобождават от отговорност за
причинена смърт или телесна повреда вследствие на тяхна небрежност, или злонамерено
деяние.

Всички спорове или жалби, свързани с това Състезание, следва бъдат адресирани до: Cartoon
Network CN Vlog It Promotion 2017, Turner House, 16 Great Marlborough Street, London, W1F
7HS, UK и трябва да бъдат предявявани в срок до 90 дни след крайния срок на Състезанието.
Организаторът си запазва правото да съкрати, отложи, промени или анулира представянето
на това Състезание (включително без ограничение на предлаганите награди), в случай че по
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свое усмотрение прецени, че обстоятелствата го изискват, той не може да бъде държан за
отговорен на каквото и да било основание, свързано с това.
Тези Официални правила се подчиняват на законите на Англия и Уелс. Всички спорове във
връзка с тяхното тълкувание или изпълнение, които не могат да бъдат разрешени в дух на
приятелство, следва да бъдат отнесени до компетентните Английски съдилища.
Организатор: Turner Broadcasting System Europe Limited.
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