Правила на играта “Спечели билети за тържествения концерт по повод 120 години от
рождението на Панчо Владигеров ” на радио CLASSIC FM (по-долу “Играта”)

I. Организатор
Организатор на Играта е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“ ООД , ЕИК 131117650, със седалище и
адрес на управление гр. София, 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна
сграда на НДК, ет. 11 (наричано по-долу „Организатор“).
II. Продължителност на Играта
Играта стартира на 12.03.2019 г. в 14:00 часа и приключва на 18.03.2019 г. в 12:00 часа („срок на
Играта“).
III. Механизъм и условия за участие в Играта
Играта се провежда на територията на Република България чрез обаждане на телефон с номер
*7576 (цената на обаждането е съобразно тарифния план на участника).
В Играта могат да участват всички физически лица, които са се обадили на телефон *7576 и са
отговорили правилно на зададения въпрос.
Всяко лице, което отговори на въпроса правилно, автоматично става участник в Играта и се
включва в тегленето за наградите.
IV. Награди
Награди – 5 (пет) двойни билета за концерта на Софийската филхармония по повод 120 години
от рождението на Панчо Владигеров, с който се открива Европейски музикален фестивал -2019.
Концертът ще се проведе на 21 март в зала „България“- София.
Наградите в Играта са осигурени от Организатора.
V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
Всеки участник, който се е обадил на номер *7576 и е отговорил правилно на зададения
въпрос, може да спечели една от наградите – двоен билет за концерта на 21 март.
Тегленето на наградата ще бъде извършено от представители на Организатора. Тегленето на
наградата се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници в Играта.
Наградените ще бъдат изтеглени на 19.03.2019 г., като имената на печелившите участници ще
се обявяват в ефир чрез съобщаване на името, с което са участвали в Играта, като
допълнително ще бъдат информирани по телефон.
Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или
използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични
данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други
пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.
Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в
продукти или услуги.

Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че
имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират
спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. Организаторът ще издаде
служебна бележка на всички участници, които са спечелили такава награда. Във връзка с чл.73
ЗДДФЛ Организторът ще подаде информация до Националната агенция за приходите за
изплатените облагаеми доходи на физическите лица. Печелившите трябва да предоставят: три
имена, ЕГН, настоящ адрес, имейл и телефон..
Eдин участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като
печеливш, губи правото да получи втора награда.
VI. Други условия
С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във
връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от
Организатора, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на
съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на наградата от
печелившия участник.
С участието си в Играта чрез обаждане на телефонен номер *7576, се приема че участниците са
запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила. При участие
на непълнолетно лице, е необходимо и съгласието на негов родител или настойник. В случай
на участие на лице под 14-годишна възраст, участието следва да се извърши от родител или
настойник на същото.
Право на участие в Играта нямат служители на Организатора и членове на техните семейства
(деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то
няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
Настоящите правила се публикуват на уеб сайта Classic FM, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“
OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на
Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта http://www.classicfm.bg.

