ПРАВИЛА НА КОНКУРС ЗА ЕСЕ
„ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И АЗ. КАК ТЕХНОЛОГИИТЕ ПОМАГАТ В ЕЖЕДНЕВИЕТО“

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА
1.1. Конкурсът за есе „Дигитализацията и аз. Как технологиите помагат в
ежедневието“ (наричан по-долу за краткост „Конкурса”) се организира от Фондация
„Джуниър Ачийвмънт България“, регистрирана с решение на Софийски градски съд по
фирмено дело 10280/1996, том 44, стр. 26, пар. 2411, ЕИК по Булстат 121305643, със
седалище и адрес на управление в ул. „Загоре” № 9, ет. 1, гр. София 1124 („Организатор”),
на територията на Република България. Конкурсът се провежда със съдействието на
Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество белгийско акционерно
дружество RPR 0448038446, адрес Chaussee de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgium.
1.2. Конкурсът се провежда съгласно условията на настоящите Общи условия.
РАЗДЕЛ 2. ПРАВИЛА НА КОНКУРСА
2.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
описаните по-долу правила.
2.2. Правилата са изготвени съгласно изискванията на българското законодателство и ще
бъдат
публикувани
на
https://www.facebook.com/jabulgaria/
и
https://www.facebook.com/MasterCardBG/?fref=ts,
https://www.facebook.com/jabulgaria/,
както
и
на
интернет
страницата
на
Джуниър
Ачийвмънт
България
http://www.jabulgaria.org/ за целия период на конкурса.
2.3. Организаторът на Конкурса си запазва правото да променя или допълва
официалните правила на Конкурса, като промените влизат в сила след публикуване на
https://www.facebook.com/jabulgaria/, https://www.facebook.com/MasterCardBG/?fref=ts и
интернет страницата на Джуниър Ачийвмънт България.
2.4. С изпращане на есе участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват
да спазват условията и сроковете на Конкурса. В случай че участник не е съгласен с или
не приема изменение на Правилата, участникът следва да преустанови участието си в
Конкурса. Преустановяването участието в Конкурса се извършва с изрично писмено
заявление,
отправено
до
Организатора
на
следния
електронен
адрес:
ja.bulgaria@jabulgaria.org.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
3.1. Конкурса се провежда в периода от 27.03.2017 г. до 11.04.2017 г. Организаторът си
запазва правото да удължава периода на Конкурса или да прекратява предсрочно
провеждането на Конкурса чрез изменение на настоящите Правила.
РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Конкурса има всяко физическо лице по чл. 4.2, което участва в
Конкурса съгласно механизма за участие в Конкурса, приело е настоящите Правила и
отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.
4.2. Право на участие в Конкурса има всяко физическо лице, което е ученик на възраст от
14 до 18 години.

РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
5.1. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните,
в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си
впоследствие, участието му в Конкурса се преустановява.
5.2. С участието си в Конкурса участникът се съгласява предоставените лични данни да
бъдат съхранявани и обработвани от Организатора за целите на Конкурса.
5.3. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични
данни са използвани за регистрация в Конкурса от друго лице, независимо дали първото
е дало или не съгласие за това.
5.4. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за
целите на настоящия Конкурс или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки
участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на
личните му данни или участие в Конкурса, с което се преустановява и участието му.
5.5. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на
Конкурса.
5.6. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни
и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните,
като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от
физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално
заверено пълномощно, или чрез имейл на ja.bulgaria@jabulgaria.org.
РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА
6.1. Всяко лице има право да участва в Конкурса само с 1 (един) текст до крайния срок на
конкурса 11.04.2017 г., 23:59 часа.
6.2. Текстът следва да е на тема “Дигитализацията и аз. Как технологиите помагат в
ежедневието“ и следва да бъде изпратен на Организатора на следния електронен адрес:
ja.bulgaria@jabulgaria.org Всеки изпратен текст трябва да бъде форматиран с шрифт Times
New Roman, размер 12 пункта и да бъде в обем до 2 машинописни страници.
6.3. Към текста участникът трябва да посочи трите си имена, възраст, училище, клас,
телефон и имейл адрес.
6.4. С изпращане на текст участникът декларира, че притежава всички авторски и сродни
на авторското права върху текста, включително правото да го публикува в интернет.
6.5. С изпращане на текста участникът предоставя разрешение на Организатора да
използва текста единствено във връзка или по повод Конкурса.
6.6. Текстът следва да не съдържа послание, изображение или каквото и да е друго
съдържание, което:
- е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи
по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави;
- е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или
срещу правата и свободите на други граждани;
- е насочено срещу или накърнява доброто име на Организатора, Mastercard, или което и
да е друго лице;
- съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
- пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и
религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова,
национална, етническа или религиозна вражда;

- проповядва агресивна или недемократична идеология;
- нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на
Република България или международни актове, по които Република България е страна;
- се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална
информация;
- нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни
интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална
собственост и други;
- противоречи на действащото законодателство и на настоящите Правила.
Текстовете, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните
разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Конкурса. Организаторът си запазва
правото да не допуска и съответно да премахва всички текстове, които противоречат на
настоящите правила.
6.7. Специално жури, състоящо се от представители на Организатора и Mastercard, ще
избере измежду всички участници трима участници, които печелят наградата по т.7.1.
Победителите се избират по собствено усмотрение на журито, като се поощряват найоригиналините и съдържателни текстове, не по-късно от 20.04.2017г. имената на
победителите
се
обявяват
в
https://www.facebook.com/jabulgaria/,
https://www.facebook.com/MasterCardBG/?fref=ts и http://www.jabulgaria.org/ не по-късно
от 20.04.2017 г.
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Наградите в Конкурса са 3 – една голяма и две малки поощрителни награди. Голямата
награда представлява 1 /един/ пропуск за фестивала Webit ниво PRO, който ще се състои
на 25-26.04.2017 в Sofia Tech Park Двете поощрителни награди представляват
предплатени карти Mastercard, всяка заредена с по 100 лева.
7.2. След определяне на печелившите, Организаторът обявява имената им в
https://www.facebook.com/jabulgaria/, https://www.facebook.com/MasterCardBG/?fref=ts и
http://www.jabulgaria.org/. Печелившите следва да се свържат с Организатора чрез
изпращане на e-mail на адрес ja.bulgaria@jabulgaria.org., за да уточнят реда за получаване
на наградата в срок не по-късно от 24.04.2017 г.за голямата награда и не по-късно от
30.04.2017 за поощрителните награди. Ако печеливш не се свърже в посочения срок,
Организаторът си запазва правото да връчи наградата на друг участник.
7.3. Наградите се предоставят срещу представяне на документ за самоличност.
7.4. В случай че печеливш участник не може да представи документ по т. 7.3., съответно
не спази реда за получаване на наградата Организаторът има правото да откаже
връчване на наградата.
7.5. Участник не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или срещу
голямата награда да се получават пари или други облаги.
8. ДЕКЛАРИРАНЕ НА НАГРАДИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА
ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
8.1. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите
лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева и
паричните награди са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.
8.2. Организаторът издава на печелившия участник, получил предметна награда на
стойост над 30,00 лева, служебна бележка по образец за удостоверяване на стойността на

непаричния доход. Физическото лице, получило предметна награда, има ангажимент за
деклариране на дохода и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка.
8.3. Организаторът удържа авансово дължимия данък общ доход преди предоставянето
на паричните награди, и издава служебна бележка по образец за удостоверяване
предоставената парична награда и удържан данък на печелившия.
8.4. Заплащането на данък общ доход (ДОД), дължим с оглед получаването на предметна
награда, и подаването на годишната данъчна декларация по отношените получените
предметни и парични награди се подава в сроковете и по реда, регламентирани в
ЗДДФЛ.
РАЗДЕЛ 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА
9.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време, без
значение от причината. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът и Mastercard не отговарят и не могат да бъдат привлечени като
страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила
поради независещи от тях причини.
10.2. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши
претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.
10.3. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в
Конкурса, в случай че не са по вина на Организатора.
10.4. Mastercard не носи отговорност и няма да дължи каквото и да е обезщетение при
предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при
участие в Конкурса.
РАЗДЕЛ 11. СПОРОВЕ
11.1. Всички спорове, възникнали между Организатора и участниците в Конкурса, ще
бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат
право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София по законите на
Република България.
11.2. Оспорвания от участници във връзка с провеждането на Конкурса, които възникват
по време на Конкурса могат да бъдат изпращани писмено или по електронна поща на
адресите, посочени в тези Правила. Участник трябва да изпрати оспорването до 3 дни от
крайния срок на Конкурса. След тази дата оспорвания няма да бъдат разглеждани.
11.3. Настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и
наградени в Конкурса и решенията на Организатора са окончателни по отношение на
всички въпроси, свързани с Конкурса.
Контакти с Организатора:
„Джуниър Ачийвмънт България”; +359 2 989 3660
ja.bulgaria@jabulgaria.org

