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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
на Игра „Наследниците 3“ 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 
 

Възложител на Играта е Disney Channel чрез „Медиа линк” АД, ЕИК 121313490, 
гр. София, ул. „Люлякова градина” 23А, бл. 56. 

Организатор на Играта е „М Сат Кейбъл” ЕАД, ЕИК 103131746, гр. София, бул. 

„Брюксел” 1  (ОПЕРАТОРА). 
Участниците в Играта са длъжни да спазват условията, сроковете и 

разпоредбите на настоящите официални правила на Играта. 
Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за 

целия период на продължителност на играта в офисите и интернет страницата на 

ОПЕРАТОРА – www.msatcable.com. 
  Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя 

Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното 
им оповестяване в интернет страницата му 

Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена, администрирана 

или свързана с Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с 
Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Facebook. Всеки 

участник в Играта предоставя своите коментари, снимки и данни на 
Организатора, а не на Facebook. 

 
2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

 

От 01.10.2019г. до 23:59 ч. на 10.10.2019 г. включително,  като участниците 
следва да публикуват своите коментари под поста за Игра „Наследниците 3” на 

страницата на Организатора във Facebook – M SAT Cable EAD. Тегленето на 
печелившите ще бъде на 11.10.2019 г. 

 

3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

Играта се организира и провежда на територията на гр. Варна, гр. Аксаково, 
к.к. Златни пясъци, к.к. Св. Св. Константин и Елена, к.к. Чайка, гр. Балчик, с. 

Кранево, гр. Русе, гр. Каварна, гр. Нова Загора. 

 
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА 

 
ИГРАТА е отворена за участие за всички физически лица, клиенти на 

ОПЕРАТОРА, с изключение на служителите на ОПЕРАТОРА и „Медиа Линк” АД 

(представител на Disney Channel), както и членовете на семействата на всички 
посочени по-горе служители (деца, родители и съпрузи). 

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да има профил във Facebook 
(www.facebook.com) според Условията за ползване на 
платформата: https://www.facebook.com/policies?ref=pf 

Желаещите да участват в ИГРАТА е необходимо да отговорят правилно на 
въпросите под съответния пост във Facebook страницата на ОПЕРАТОРА. Всеки 

играч може да участва само веднъж в томболата, ако е отговорил правилно на 
въпроса. 
 

5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА 
НАГРАДИТЕ 

 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
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За валидно участие се счита всеки коментар, публикуван под обявяващия 
началото на Играта на 01.10.2019 г. пост на страницата на M SAT Cable 
EAD във Facebook, в съответствие със сроковете, описани в Раздел 2, както и 

условията, описани в Раздел 4 и Раздел 5.  
Организаторът на ИГРАТА не носи отговорност при условие, че печеливш 

участник е участвал с невалиден Facebook акаунт.  
Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат 

предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или 

несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква 
комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. 

Печелившите участници ще бъдат избрани чрез томбола. Ще бъдат раздадени 
25 (двадесет и пет) броя награди на 25 (двадесет и пет) победители.  

Всеки печеливш може да спечели само една награда от Играта.  

Победителите ще бъдат уведомени до 21.10.2019 г. Чрез лично съобщение или  
коментар под публикация на страницата на M SAT Cable EAD във Facebook. За да 

получат предметните награди, Победителите (или техен надлежно упълномощен 
представител) следва да се явят в съответния офис, посочен от ОПЕРАТОРА, не 
по-късно от 15 календарни дни след уведомлението. 

В случай че победителят или негов надлежно упълномощен представител не е 
в състояние да получи наградата, Организаторът си запазва правото да 

предостави наградата на друг участник. 
Всички регистрации след определения краен срок на Играта, описан в 

настоящите Официални Правила, се считат за невалидни. 
Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за 

непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на 

наградите. Той не отговаря за качеството на наградите. 
 

6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
 

- 25 броя комплекти, включващи по един от следните артикули: 

● Силиконова гривна  
● Дневник  

● Светкавица за селфи  
● Чанта за кръст  
● Метална корона  

● Напръстник за телефон 
• Метална бутилка за вода. 

 
 

Награди не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност или 

друга стоки и/или услуги.  
 

 
7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА 
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, в 

случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или 
форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи 

компенсация. 
 

8. ПУБЛИЧНОСТ 

С участието си в настоящата Игра участниците декларират и се съгласяват, че 
предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в 

Играта и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в нея 
и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените 
от тях лични данни за нуждите на ИГРАТА, включително и за целите на 
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маркетинга и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в 
случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични 
данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или 

видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане относно 
ползването им от страна на Организатора. 

С участието си в настоящата Игра участниците дават изричното си съгласие 
публикуваните от тях коментари да бъдат използвани от Организатора на Играта 
за целите и нуждите на Играта и в частност дават съгласието си за публичното им 

показване на страницата на M SAT Cable EAD във Facebook. 
 

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
 

Официалните правила ще бъдат достъпни във Facebook страницата на 

ОПЕРАТОРА https://www.facebook.com/msat.cable.ead/?__tn__=%2Cd%2CP-
R&eid=ARAyU_-fR76j4mHJjidr35DlSaXAIAwFXu-

TZ2BhPBvNwLB2S74TxA5KOiLQEnf5sOR16daq8-uUhxRo  и в уебсайта на 
ОПЕРАТОРА – www.msatcable.com 

Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с настоящите 

Официални Правила и да спазват техните условия и разпоредби.  
 

 
 

https://www.facebook.com/msat.cable.ead/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAyU_-fR76j4mHJjidr35DlSaXAIAwFXu-TZ2BhPBvNwLB2S74TxA5KOiLQEnf5sOR16daq8-uUhxRo
https://www.facebook.com/msat.cable.ead/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAyU_-fR76j4mHJjidr35DlSaXAIAwFXu-TZ2BhPBvNwLB2S74TxA5KOiLQEnf5sOR16daq8-uUhxRo
https://www.facebook.com/msat.cable.ead/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARAyU_-fR76j4mHJjidr35DlSaXAIAwFXu-TZ2BhPBvNwLB2S74TxA5KOiLQEnf5sOR16daq8-uUhxRo

