
Как да играя?  

Правилата на играта са задължителни и еднакви за всички участници: 

1. В играта може да участва всеки абонат на Vivacom. За целта трябва да 

активира услугата SMS – Новини, която за периода  01.09.2016 - 30.09.2016 е 

абсолютно БЕЗПЛАТНА.  

 

2. За целта участникът трябва да изпрати SMS с текст START NOVINI на номер 

1421. Първият месец, след абониране за услугата е БЕЗПЛАТЕН. 

Участието не е обвързано със заплащане на абонамент за услугата. 

 

3. Всеки ден една от SMS новините ще съдържа кодовата дума VIVA. Примерен 

текст: “FlashNews: VIVA: Balgariya v top 50 na inovativnite straни v sveta“ 

 

4. За да сте част от играта трябва да откриете СМС новината с кодовата дума 

VIVA и да направите екранна снимка на текста /screen shot на новината на 

сайта/ ИЛИ да препишете съобщението с кодовата дума. След това да я 

изпратите:  

 

- На сайта www.flashnews.bg, като попълните апликационната форма. 

 

 

- На е-мейл адрес: igra@flashnews.bg  

 

ВНИМАНИЕ: Важно условие е да напишете номера на мобилния си телефон, от 

който е направен абонамента за SMS-услугата, както вашето име и град, в който 

живеете.  

 

5. За наградите се състезават  всички, които имат валидни регистрации, и които 

до края на кампанията 30.09.2016 г. са изпратили поне една снимка или 

текст на новина с кодовата дума и с изписан правилно мобилен номер. 

 

6. Наградите ще бъдат изтеглени на 03.10.2016г. в 12 часа и ще бъдат обявени 

на сайта на vivacom.bg и www.flashnews.bg. Всеки абонат може да участва 
само по един път на ден. Колкото повече участвате – толкова повече шансовете 
да спечелите са по-големи.  

 

7. Още за условията на играта може да прочетете тук.  

 

8. За въпроси и коментари по играта може да пишете на igra@flashnews.bg.  
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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯ 

10.00ч. на 01.09.2016 г. - 23.59 ч. на 30.09.2016 г. 

3. УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ 

В кампанията могат да вземат участие всички физически и юридически лица - 

абонати на услугата SMS новини FlashNews. 

Повече за услугата СМС Новини може да откриете на  http://flashnews.bg/sms-novini/ 

или на https://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-

info/sms/sms-info-uslugi/flash-news.  

5. НАГРАДИ  

Първа награда: 1 брой Таблет Samsung Galaxy Tab A 10.1 с едногодишен безплатен 

абонамент за тарифен план i-Traffic ХХL 

Втора награда: Един едногодишен безплатен абонамент за тарифен план i-Traffic ХХL  

Трета награда: Един едногодишен безплатен абонамент за тарифен план i-Traffic ХL 

6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

Правилата на кампанията са задължителни и еднакви за всички участници, както 

следва: 

a. Участието в кампанията е достъпно за клиенти с активен абонаменти и 

след активиране на абонамент за услугата SMS новини FlashNews, в 

периода на кампанията. Активиране на услугата SMS новини става 

чрез изпращане на SMS на номер 1421 с текст START NOVINI. Първият 

месец, след абониране за услугата е БЕЗПЛАТЕН, след което се 

плаща по 6 лева с ДДС на месец. 

b. Участието не е обвързано със заплащане на абонамент за услугата. 

c. Всеки ден ще бъде публикувана една SMS новина с включена кодова 

дума VIVA. Пример текст: “FlashNews: VIVA: Balgariya v top 50 na 

inovativnite strain v sveta http://flashnews.bg/?p=26913” 

d. Участниците се регистрират в играта, като се съгласяват с настоящите 

правила и могат да направят екранна снимка или да препишат текста 

от съобщението с включената кодова дума VIVA, след което да 

попълнят апликационната форма на сайта www.flashnews.bg, за да 

заявят участие. Важно условие е да присъства и изписан мобилния 

номер, от който е направен абонамента за SMS услугата, както и 

останалите задължителни полета. Участниците може да участват и като 

изпратят на е-мeйл адрес igra@flashnews.bg с посочените по-горе 

условия. 
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e. За валидни регистрации ще се броят тези, които към датата на 

изтегляне на победителите и края на кампанията 30.09.2016 г. са 

изпратили поне една снимка на екран или текст с правилната кодова 

дума с валиден символ посочени  в точка 6.3 с изписан правилно 

мобилен номер от който е направен абонамента. 

f. За въпроси и коментари по играта може да пишете на 

igra@flashnews.bg.  

7. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

7.1. Всички участници, които са изпълнили условията от т.6 за участие в 

кампанията, участват в тегленето на наградите описани в раздел 5. 

Тегленето на наградите ще се извърши на 03.10.2016 г., измежду: 

- Всички изпратили поне едно съобщение през периода на кампанията участват 

за първа награда. 

- Всички, които са участвали в играта редовно всеки ден имат право на участие 

и за втора награда.  

- Третата награда е е възможност за печалба за всички участници, които не са 

спечелили голямата награда. Т.е. трябва да са изпратили поне един СМС.  

 

7.2. Наградите не могат да бъдат обменяни за други предметни или парични 

награди.  

 

7.3. В срок до 10 работни дни след определянето им, но не по-късно от 10.10.2016г., 

печелившите участници ще бъдат уведомени от служител на Организатора с 

обаждане на мобилния номер, от който са участвали, за начина, по който могат да 

получат наградата си. В случай че с три поредни повиквания не може да установи 

връзка с печеливш, той губи правото си да получи награда и се преминава към 

първият резервен мобилен номер и така до установяване на контакт с резервен 

участник, който получава наградата. Резрвните варианти се теглят същия ден, 

когато се теглят и наградите и резервните печеливши са по 2-ма във всяка 

категория.  

 

7.4. Един участник може да получи само една награда. 

 

7.5 Тегленето на наградите ще става в присъствето на нотариус, представител на 

Флашинфо. Печлившите ще бъдат обявени на сайта на www.flashnews.bg веднага 

след като станат ясни.  

8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 

Право да получи награда има само лицето – страна по договор за мобилни 

електронни съобщителни услуги с Виваком или потребителя на предплатени услуги 

на Виваком, от чиито номер е направена регистрацията. При получаването на 

наградата печелившият трябва да представи личната си карта единствено и само за 

удостоверяване на самоличността си. Личната карта не се копира и/или сканира. 

Освен лично, наградата може да бъде получена и с изрично пълномощно с 

нотариална заверка на подписа.  

В случай че към момента на изтегляне на печелившите телефонни номера, някой от 

печелившите участници е с прекратен договор за мобилни електронни съобщителни 

услуги или предплатената му карта е неактивна по вина на участника, последният 
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губи правото да получи награда, а тя се присъжда на следващия участник, който 

присъства в резервния списък на номера за деня. 

9. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

С приемане на спечелената в кампанията награда, участниците се съгласяват, че 

техните имена, други лични данни, образи, гласове и други индивидуализиращи 

белези, биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или 

видео материали от Организаторите, като Организаторите не дължат допълнително 

заплащане за това на участниците. В противен случай Организаторите могат да 

откажат предоставянето на наградата на съответния участник. 

Организаторите се задължават относно събирането, обработването, използването, 

съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в промоцията да 

спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите 

нормативни актове по приложението му, в това число да използват личните данни на 

участниците само за целите, посочени в настоящите условия. 

Правилата на промоционалната кампания са публикувани на интернет страницата на 

Виваком – www.vivacom.bg, както и на страницата на услугата www.flashnews.bg 

 

Организаторите имат право да променят по всяко време настоящите правила, като 

промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на Виваком – 

www.vivacom.bg, както и на страницата на услугата – www.flashnews.bg 

 

Служители на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД и Флаш Инфо” ЕООД, 

както и членове на техните семейства, нямат право на участие в кампанията. 
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