Общи условия и правила на играта “Конкурс за най-трудолюбив фермер
във Фермата“ по-долу („Играта“)

I. Организатори:
1. „БТВ Медиа Груп” EАД, ЕИК: 130081393, със седалище и адрес на
управление: гр. София, 1463, район Триадица, пл. „България” 1,
Административна сграда на НДК, ет. 11;
И
2. „Загорка“ АД, ЕИК 123025273, със седалище и адрес на управление гр.
Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“ №41
II. Продължителност на Играта
3. Играта стартира в 00:00:00 на 14.09.2021 г. и приключва в 23:59:59 на
18.12.2021 г. („срок на Играта“).
III. Механизъм и условия за участие в Играта
4. Играта се провежда на територията на Република България на интернет
сайта h ps://fermata.btv.bg/zagorka
5. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към
датата на стартирането ѝ и което има адрес на територията на Република
България. С извършването, на което и да е от действията за участие в
Играта, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат
настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват
всички действия във връзка с участието си. Всеки участник, трябва в
рамките на срока на Играта да влезе на интернет сайта: h ps://
fermata.btv.bg/zagorka и да се регистрира за участие.
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6. Участникът трябва да избере всяка седмица през периода на провеждане
на Играта - от събота 00:00 часа, до петък 00:00 часа, включително
(„Седмица“) един от участващите в Играта Фермер от телевизионното
предаване „Фермата“, излъчвано по bTV. Фермерите, за които участникът в
Играта има право да гласува през съответната Седмица от Играта, ще бъдат
показани на сайта https://fermata.btv.bg/zagorka в конкурса чрез снимка и
име за всеки Фермер. Изборът на Участника се извършва чрез кликване
(избиране) върху снимката на Фермера. След това, за да участва в Играта
Участникът се регистрира за участие чрез попълване на регистрационна

форма с данни за контакт – име, фамилия, телефон за връзка и имейл
адрес. За да се регистрира за участие, Участникът трябва задължително да
избере опция за избор на Фермер, без отбелязана опция, не може да се
завърши регистрацията. Регистрации, които не са направени в съответната
форма или не съдържат валидни телефонен номер и имейл адрес, няма да
се приемат.
7. Участник може да гласува само веднъж с една регистрация в рамките на
една Седмица. Участникът има право да гласува веднъж всяка Седмица от
Играта. Един Участник може да спечели само една награда за целия
период на Играта.
8. Гласовете натрупани за всеки Фермер от всеки Участник в Играта ще се
събират с натрупване през целия период на Играта. Чрез събраните
гласове в Играта ще бъде посочен Фермера с най-много гласове след края
на играта. Фермера с най-много гласове ще бъде обявен в ефира на bTV
във финалния епизод на Предаването за „Най-трудолюбив фермер във
Фермата“.
IV. Награди
9. Седмични награди – Всяка Седмица 10 изтеглени Участника, измежду
всички регистрирали се за конкретната Седмица, ще спечелят по една каса
с бира Загорка Специално, всяка каса съдържа 20 броя бутилки от по 500
мл..
V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на
наградите
10. Наградите, които ще бъдат раздадени на печелившите Участници в
Играта, ще бъдат осигурени от „Загорка“ АД.
11. Седмичните награди ще бъдат теглени от представители на „БТВ
Медиа Груп” EАД всеки понеделник. Тегленето ще се извършва на случаен
принцип, чрез томбола, измежду всички участници, регистрирани за
съответната Седмица. Печелившите участници ще бъдат обявяване всеки
понеделник до 23:59 часа на сайта h ps://fermata.btv.bg/zagorka.
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12. Организаторите не отговарят, в случай, че наградата не може да бъде
предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия
участник да я получи, предоставяне от Участника на неточни/непълни

лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието
на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или
поради причини, извън контрола на Организаторите.
13. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е
друга равностойност в продукти или услуги.
14. Eдин Участник има право само на една награда за целия период на
Играта. Ако Участникът бъде изтеглен втори или пореден път като
печеливш, губи правото да получи втора награда и на негово място се
изтегля нов печеливш участник. Представител на „БТВ Медиа Груп” EАД ще
се свърже с всеки печеливш участник до края на календарната седмица, в
която същият е бил изтеглен, за да получи от него данни за адрес за
доставка. Печелившият участник следва да предостави адрес за доставка
най-късно в едноседмичен срок от деня, в който е получил обаждане/
имейл от представителя на Организатора по предходното изречение. Ако
печелившият участник не предостави адрес за доставка в посочения срок,
той губи правото да получи наградата.
15. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер от
„Загорка“ АД в рамките на 20 работни дни от датата, считано от
предоставянето на данните за доставка от печелившия участник по реда на
т. 14. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с
документ за самоличност и попълнване на приемо- предавателен
протокол, изготвен от „Загорка“ АД в два екземпляра (един остава за
печелившия) пред съответния куриер.
16. Наградата могат да се предоставят само на участник, който има право
да участва в Играта, бил е обявен за печеливш по Официалните условия и
правила на Играта и се е легитимирал с валиден документ за самоличност
(паспорт, лична карта) при получаване на наградата, като имената следва
да съвпадат с имената, посочени в регистрационната форма на Играта.
VI. Други условия
17. 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 Организаторите, в
качеството им на администратори на лични данни, само за целите на

участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на
печелившите и предоставянето на наградите. След приключване на Играта,
направените регистрации/регистрационни форми със съдържащите се в
тях данни, както и данните за доставка, ще бъдат изтрити в срок до 2 (два)
месеца след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.
18. С участието си в Играта чрез регистрация на интернет страницата
h ps://fermata.btv.bg/zagorka, се приема, че Участниците са запознати,
приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
19. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите 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.
20. Организаторите не носят отговорност за регистрации, съдържащи
непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за регистрации,
направени от лица, които нямат право да участват в конкурса.
21. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник,
предоставил невалиден телефонен номер за контакт или неверен, непълен
или неточен адрес за доставка на наградата. Една награда може да бъде
доставена до посочения от печелившия адрес и Организаторите не носят
отговорност ако печелившият не е на този адрес или не потърси и получи
наградата си. Организаторите не носят отговорност при възникване на
форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на
съответната награда.
22. Всеки Участник не може да има никакви претенции по избора на „Найтрудолюбив фермер във Фермата“ в ефира на bTV или спрямо всяко друго
решение на Организаторите, свързано с провеждането на Играта
23. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят
Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби,
нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни
обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не
се предоставят награди.
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24. Настоящите правила се публикуват на h ps://fermata.btv.bg/zagorka, и
влизат в сила от 14.09.2021г, като Организаторите си запазват правото да
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променят по всяко време правилата, наградите, датите на началото и края
на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта h ps://
fermata.btv.bg/zagorka

