
Официални правила за играта „Кой артист искаш да видиш на живо в България“ 

1. Период на провеждане: От 12.05.2022г. до 20.05.2022 г. включително; 

2. Организатор: „Фест Тийм ЕООД“, със седалище гр. София, гр. София, р-н Витоша, 
АКАД. ПЕТЪР ДИНЕКОВ, 8Е, вписано в Агенция по вписванията с ЕИК 201919802. 

3. Правила за участие: Правото на участие в играта не е обвързано с покупка на стока 
или услуга, предлагана от Организатора. Правото на участие не е обвързано със 
сключване на договор за предоставяне на услуга. В томболата за разпределяне на 
наградите могат да участват само пълнолетни лица. В разпределянето на наградите нямат 
право да участват служители на „Фест Тийм“ ЕООД. 

4. Територия на провеждане: Участието в играта може да бъде заявено единствено на 
официалната уеб-страница на „Фест Тийм“ ЕООД – festteam.bg Официалното 
провеждане на играта се случва на адрес festteam.bg/fans/survey 

5. Механизъм на играта: Играта се провежда на официалната уеб страница на 
Организатора, на адрес festteam.bg/fans/survey/ 

За да е валидно участието Ви в играта, трябва не по-късно от 20.05.2022г. да бъде 
попълнена анкета, налична на горепосочения уеб адрес, в която участникът трябва да 
посочи актуален e-mail адрес.  

Всеки участник има право да участва само веднъж. 

6. Награди: 

Играта „Кой артист искаш да видиш на живо в България“ включва 10 бр. награди. 
Всеки участник може да спечели само 1 (един) брой от изброените по-долу възможности, 
като общият брой печеливши е 10 (десет) души. Наградният фонд е представен както 
следва: 

• 5 бр. златен билет за Hills of Rock/Hills of Rock Sofia Edition, SPICE Music 
Festival или ARTE Feastival. По избор на печелившите, който дава достъп до 
изданието на избрания фестивал през 2022г., както и до всяко евентуално бъдещо 
издание на събитието, в случай, че организатор или съорганизатор е “Фест Тийм“ 
ЕООД.  
Златният билет е персонализиран, поименен пропуск за достъп до конкретното 
събитие и се издава единствено на спечелилия наградата, срещу представени от 
печелившия участник две имена и телефон за връзка. Златният билет не може да 
бъде преотстъпван, продаван и заменян срещу парична стойност. В случай на 
отмяна или отлагане на събитието на Организатора, притежателят на златен билет 
няма право да изисква възстановяване на средства или замяна на билета. Златният 
билет важи единствено за всички бъдещи евентуални издания на фестивала, който 
победителят е избрал, без оглед датата, мястото и продължителността на 
провеждане. В случай на прекратяване на правата върху организираното от „Фест 
Тийм“ ЕООД събитие или на прехвърляне на правата за организация върху друго 
юридическо или физическо лице, златният билет става недействителен и не може 
да бъде използван. Изборът на събитие, за което да важи наградата, се случва в 



писмена електронна кореспонденция между Организатора и Победителя и има 
окончателен характер. 

• 5 бр. ваучери за консумация на стойност 50лв., които могат да бъдат 
използвани по време на събитие през 2022 от изброените организирани от „Фест 
Тийм“ ЕООД – SPICE Music Festival, Hills of Rock, Hills of Rock Sofia Edition, 
ARTE Feastival; 
 

7. Определяне на печелившите. Получаване на наградите. 

Печелившите участници се определят на томболен принцип от Организатора. Общият 
брой печеливши е 30 (тридесет) души. Всеки печеливш може да спечели само 1 (една) от 
гореизброените награди. Техните имена ще бъдат избрани на случаен принцип.  

Победителите ще бъдат уведомени чрез електронно писмо до посочения от тях e-mail 
адрес в периода 21.05.2022 – 27.05.2022. 

Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите 
участници да се свърже с победителите на посочените от е-mail адреси. За да получи 
наградата си, победителят следва в рамките на 2 работни дни да върне отговор като 
предостави в съобщение до Организатора две имена и телефон за връзка. 

Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи обратна връзка от 
него в рамките на 2 работни дни след уведомяването му от Организатора, то победителят 
губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по 
ред, изтеглен резервен печеливш. Организаторът не носи отговорност, в случай че 
потребител е предоставил грешен телефонен номер за връзка. 

Спечелена награда не може да бъде заменяна за паричната й равностойност, както и за 
друга награда от списъка. В случай че победител не получи своята награда поради 
причини, които не зависят от Организатора или поради представяне на грешни и/или 
непълни данни, той губи правото си да получи своята награда. 

8. Допустимост:  

Не се допускат до участие в томболата за разпределяне на наградите участници, които: 

· Използват недобросъвестни методи, техники и софтуер за манипулиране на резултатите 
от играта; 

· Не изпълняват някое от условията на настоящите Правила за участие; 

· Са служители на Организатора. 

9. Ограничения на отговорността: 

Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на потребители 
и телефон; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по 
отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или 
доставчици, използвани по отношение на играта; недостъпност или липса на интернет 
или на интернет страницата или комбинация от тях; форсмажорни обстоятелства и други 
подобни.  



10. Други условия: Условията на настоящата игра са достъпни на интернет страницата 
на „Фест Тийм“ ЕООД – festteam.bg. С предоставянето на своя електронен адрес (e-mail) 
и със съгласяването с настоящите Общи условия, участниците се съгласяват да получават 
уведомителни и промоционални електронни съобщения от Организатора. 
Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила. Измененията 
влизат в сила от датата на публикуването им на официалната страница Организатора. 
Организаторът си запазва правото изцяло да прекрати играта при възникване на сериозни 
причини за това. 

Включването на участниците в играта означава, че те са приели, както настоящите 
условия и правила за провеждане на играта и се считат обвързани с тях, като тези условия 
и правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите във връзка 
с тях спорове ще се решават от българските съдилища. 


