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Общи условия на ИГРАТА 
„ФОТОКОНКУРС МУРИТЕ” 

 

 

1. Период на провеждане на Играта. 

От 16.00 часа на 23 Септември 2015 г. до 16:00 часа на 20 Октомври 2015г. 

2. Описание на Играта. 

Играта представлява външно приложение, разработено върху софтуерна платформа нa 

AgoraPulse. Предметът на играта е фотоконкурс, а условието е участниците  да качат в 

приложението, качено на страницата на Клуб Хотел Мурите на адрес: 

https://www.facebook.com/Muriteclubhotel  собствена снимка по техен избор, придружена от 

заглавие и да съберат най-много потребителски гласове за своята снимка, след приключване 

на периода за провеждане на играта. В рамките на периода на провеждане на Играта, 

участниците могат да „канят” приятели, които да гласуват за тях, да „споделят” снимки и да 

коментират във Facebook. Всеки участник или потребител може да гласува само по веднъж в 

рамките на един ден. Веднъж гласувал за дадена снимка, той не може да гласува за същата 

снимка отново, но може да подкрепи друг или други участници, стига да не гласува два пъти в 

един и същи ден.   

3. Организатор на Играта. 

Организатор на играта е Елерокс Мениджмънт ЕООД, с Булстат 1754201540, наричано по-долу 

“Организатор”. 

4. Участници в Играта. 

4.1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените 

по-долу официални правила на Играта (наричани по – долу "Официални Правила"). 

4.2. Участник в Играта „ФОТОКОНКУРС МУРИТЕ” може да е всяко физическо лице, 

което е изпълнило условията в Периода на Играта. 

4.3. За да участва в Играта всеки Участник, трябва: 

https://www.facebook.com/Muriteclubhotel
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4.3.1. Да е предоставил актуални и достоверни данни за контакт (Име, Фамилия, E-mail.) 

4.3.2. Да е качил „Заглавие” и собствена „Снимка”, с което декларира, че притежава 

правото върху снимката. 

4.4. Служители и свързани лица на Елерокс Мениджмънт ЕООД, не могат да участват в Играта. 

5. Място на провеждане. 

Играта се провежда във фен страницата на Клуб Хотел Мурите на адрес: 

https://www.facebook.com/Muriteclubhotel във Facebook. 

6. Награда: 

„Уикенд за двама в Клуб Хотел Мурите” с включена закуска и безплатно ползване на сауна, 

парна баня, джакузи, вътрешен басейн. Спечелилият Участник може да се възползва от 

наградата си в рамките на периода  от 29 Октомври 2015г. до 29 Ноември 2015г.,  след 

предварителна резервация по телефон, не по-рано от 7 дена предварително. 

6.1. Механизъм на Играта. 

Един от участниците в играта „ФОТОКОНКУРС МУРИТЕ”, който е изпълнил условията на играта 

ще получи „Уикенд за двама в Клуб Хотел Мурите”. Всеки участник или потребител на Играта, 

може да гласува за снимка, качена от участник само по веднъж в рамките на един ден. Веднъж 

гласувал за дадена снимка, той не може да гласува за същата снимка отново, но може да 

подкрепи друг или други участници, стига да не гласува два пъти в един и същи ден.   

6.2. Оповестяване на Победителя. 

Името на печелившия Участник ще бъде оповестено на фенстраницата на Клуб Хотел Мурите 

на адрес: https://www.facebook.com/Muriteclubhotel във Facebook в деня следващ края на 

играта, а именно – на 21 Октомври 2015г. 

6.3. Наградата ще бъде предоставена на Печелившия Участник на място в Клуб Хотел Мурите – 

Разлог в рамките на периода от 29 Октомври 2015г. до 29 Ноември 2015г., след 

предварително направена резервация по телефон не по-късно от 7 дена предварително, при 

условие, че същият отговаря на условията на настоящите Официални правила и: предостави 

следната информация: (i) име, презиме, фамилия (вкл. и на латиница, съгласно документите му 

за самоличност); (ii) постоянен адрес на територията на Република България; (iii) телефон за 

връзка. 
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6 .4. Служител на Организатора ще се свърже с Победителя чрез „лично съобщение“ във 

Facebook и по e-mail, за да гo уведоми за спечелената Награда и начина на получаването й. 

6. 5. Награденият Участник, впоследствие, трябва да установи контакт с Организатора за 

потвърждаване на Наградата в рамките на 5 (пет) работни дни от публикуване на обявата по 

точка 6.1. по- горе. 

6.6. Награденият Участник има право да посочи лице, с което да сподели наградата си. 

6.7. В случай, че награденият Участник не установи контакт, за да потвърди Наградата си, той 

няма право да предявява претенции. 

6.8. Организаторът на Играта не носи отговорност при условие, че награденият участник е 

предоставил невалиден или некореспондиращ профил в социалната мрежа Facebook. 

7. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградата. 

7.1. Участникът, събрал най-много потребителски гласове, след приключване на срока за 

провеждане на играта, обявен в т.1, е Победител. 

8. Прекратяване на Играта. 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това, 

чрез съобщения на фен страницата на Клуб Хотел Мурите на адрес: 

https://www.facebook.com/Muriteclubhotel, в случай, че настъпят материални злоупотреби, 

нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се 

дължи компенсация. 

9. Съдебни спорове. 

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и Участник се решава по 

взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от 

компетентните съдебни органи в България. 

10. Отговорности: 

10.1. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът 

не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта , освен ако е 

доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено. 

10.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и 

ползването на Наградата. 
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10.3. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя 

Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни 

или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или 

участие в Играта и спечелване на Наградата. 

10.4. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия 

Период на продължителност на Играта, както в самото приложение, качено на фен страницата 

на Клуб Хотел Мурите във Facebook на адрес https://www.facebook.com/Muriteclubhotel, така и 

на официалния уеб сайт на адрес www.murite.bg. 

10.5. Организаторът на Играта си запазва правото да използва предоставените данни от 

потребителите и участниците за последващи маркетингови активности на Клуб Хотел Мурите – 

Разлог. 

10.6. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните 

Правила, като промените (измененията и допълненията) влизат в сила само след оповестяване 

им на официалния уеб сайт -  www.murite.bg 

 

http://www.murite.bg/

