
„ГОЛ НА КРЪГА – ВИСША ЛИГА”

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Играта „Гол на кръга – Висша лига“ е организирана съвместно от „Нет Инфо” АД и
„Нова Броудкастинг Груп” АД.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1.  Участниците  в  Играта  са  длъжни  да  спазват  условията  и  разпоредбите  на
описаните по-долу правила на Играта („Официални правила”).

2.2.  Организаторът  си  запазва  правото  по  всяко  време  да  променя  или  допълва
Официалните правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването
им в секцията на Играта в интернет страницата gong.bg.

2.3.  С  участието  си  в  Играта  участниците  приемат  Официалните  правила  и  се
съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3. Играта се организира и провежда в интернет и ТВ програмите „Vivacom Football
Live”,  “Премиър Лийг Токшоу с  Vivacom” на територията на Република България.
Спечелените  от  Играта  награди  се  доставят  само  на  територията  на  Република
България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1.  Право  на  участие  имат  всички  физически  лица,  отговарящи  на  следните
условия: 
- са навършили 18 години към началната дата на Играта; 
- приели са да спазват Официалните правила на Играта;
-направили са валидна регистрация в Играта.
4.2. За участие в Играта не се изисква закупуване на продукт или услуга, участието в 
играта е напълно безплатно за участниците.
4.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa, както и членове 
на техните семейства.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1.  Играта  стартира  на  15  септември  2015  година  и  приключва  на  31  май  2016
година.

ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Седмична награда - фланелка по избор на отбор от Висшата лига на Англия;
6.2.  Годишна  награда  –  2  билета  за  мач  от  Висшата  Лига  от  сезон  2016-17,  2
двупосочни самолетни билета до Англия и хотелско настаняване за 2-ма души за 2
нощувки.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1. Целта в Играта е да се гласува са едно от трите предложения за гол на кръга във
Висшата  лига  на  Англия,  голът,  събрал  най-много  гласове,  се  избира  за  „Гол на
кръга”.
7.2.  Предложенията,  за  които да се  гласува,  се  представят в  интернет страницата
gong.bg  и  в  телевизионното  предаване  „Премиър Лийг  Токшоу”  всеки вторник,  а
гласуването  на  интернет  страницата  gong.bg  продължава  до  петък  на  същата
седмица.
7.3. За гласуването е необходима регистрация в интернет страницата gong.bg. За да



бъде  една  регистрация  успешна,  потребителят  попълва  регистрационна  форма,
която включва:
7.3.1  Задължително  посочване  на  валиден  e-mail  адрес,  който  трябва  да  се
верифицира не по-късно от 24 часа от изпращане на съобщение от страна на сайта на
посочената от потребителя поща;
7.3.2. Съгласие от страна на потребителя с общите условия на сайта, които могат да
бъдат намерени на адрес: http://passport.netinfo.bg/terms/

ЧАСТ 8. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ
8.1. Право на участие имат само регистрирани потребители в сайта  gong.bg,  които
имат  навършени  18  години,  като  един  потребител  може  да  гласува  във  всяка
класация само веднъж седмично и да избере само един гол;
8.2.  Спечелилите участници се  определят чрез изтегляне на жребий,  проведен от
двучленна комисия на представители на Организатора след срока за  гласуването.
Печелившите се обявяват в интернет страницата gong.bg и в съботното телевизионно
студио, посветено на мачовете от английската Висша Лига, както и още веднъж - в
предаването “Премиър Лийг Токшоу“ следващия вторник.
8.3. Печелившият ще получи имейл с молба да отговори в рамките на 24 часа, като
предостави  телефонен  номер  за  контакт,  име  и  фамилия и  бъдат  уточнени
подробности относно наградата – на кой отбор да е фланелката, за домакинство или
за гостуване да е фланелката, какъв размер да е фланелката.
8.4.  Наградите  се  получават  в  магазин на  VIVACOM  или по  куриер  за  сметка на
Организатора до 30 работни дни след обявяването името на спечелилия участник в
телевизионен  ефир  и  в  интернет  страницата  gong.bg  срещу  предоставяне  на
документ  за  самоличност  от  страна  на  спечелилия.
8.5. Ако е посочен неточен или некоректен адрес за доставка, или участникът не бъде
открит на адреса, куриерът ще се свърже с него еднократно на посочения телефон за
уговаряне получаване на наградата и ще остави (залепи) съобщение на пощенската
кутия  или  на  видно  място  на  адреса.  Организаторът  не  носи  отговорност  за
недоставяне  на  награда,  ако  не  е  предоставен  телефон  за  контакт  от  страна  на
спечелилия, ако спечелилият не бъде открит на предоставения телефон за контакт,
ако е предоставен неактивен или некоректен телефонен номер за контакт, както и в
случаите когато спечелилият е надлежно уведомен за посещението на куриера чрез
оставяне (залепване) на съобщение, но не е потърсил своята награда.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ
9.1. Организатор на играта са  съвместно „Нетинфо”  АД и „Нова Броудкастинг Груп”
АД,  а  Vivacom  предоставя  наградите  в  играта,  без  да  е  организатор  на  играта.
9.2. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за
получаване на награди.
9.3. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.
9.4. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато
това  се  дължи  на  куриера,  извършващ  доставката  им,  или  когато  адресът  на
доставката е неточен.
9.5. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и
участие  в  Играта  поради  настъпване  на  обстоятелства  извън  неговия  контрол.
9.6. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически
проблеми, осуетяващи ползването на страницата на Играта.
9.7.  Организаторът  не  гарантира,  че  регистрацията  за  участие  в  Играта  ще  бъде
непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ
10. Всички награди са лични, не може да бъдат заменяни и преотстъпвани..

http://passport.netinfo.bg/terms/


ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на
личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от
участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с или доколкото се налага
от Играта.
11.2. С осъществяването на регистрацията за участие в играта Участникът изразява
съгласие  за  участие  и   дава  изричното  си  съгласие  личните  му  данни  да  бъдат
обработвани  и  администрирани  от  Организатора  или  трети  лица  -  негови
изпълнители, по повод на Играта. Всеки участник има право да се откаже от участие
в Играта преди предоставянето на личните си данни.
11.3. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на
награда техните имена,  снимки, или други материали, съдържащи техните имена
или образи,  могат  да  бъдат  излъчвани по  телевизията,  публикувани на  интернет
страницата  gong.bg,  vivacom.bg,  facebook  страницата  на  VIVACOMи  в  други  ТВ
канали,  ТВ  предавания  или  сайтове,  собствени  на  организатора,  за  което
Организаторът не дължи допълнително заплащане.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът  има  неотменимо  право  да  прекрати  Играта  по  всяко  време,
обявявайки това в интернет страницата gong.bg в случай, че установи злоупотреби,
нарушаване  на  правилата  или  ако  настъпят  други,  налагащи  прекратяване
обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на участниците.

ЧАСТ 13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Спорове между Организатора и участници се решават чрез преговори и по начин,
удовлетворяващ и двете страни.


