
Общи условия и правила на играта „Усети духа на Мулан с Ladyzone“(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. "Форум Филм България" ЕООД, ЕИК: 200522737, със седалище и адрес на управление:  

гр. София, 1303, ул. „Брегалница“ № 45, ет. 4; 

II. Продължителност на Играта 

3. Играта стартира на 29.08.2020 г. в 10:00 часа и приключва на 19.09.2020 г. в 10:00 часа  

(„срок на Играта“). 

III. Механизъм и условия за участие в Играта 

4. Играта се провежда на територията на Република България на интернет сайта 
www.ladyzone.bg. 

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което в рамките на срока на 
Играта, влезе на интернет сайта: hnp://ladyzone.bg и отговори правилно на зададения въпрос в 
края на поне една от общо 3 седмични статии. Всеки участник се регистрира за участие чрез 
попълване на регистрационна форма с данни за контакт – име, фамилия и телефон за. Лица, 
които не извършат регистрация, не могат да отговарят на въпросите, респ. регистрации, 
неотговарящи на изискванията, включително, но не само, при непълни данни, се приемат за 
неосъществени и не участват в разпределението на наградите. 

6. Всяка събота през срока на Играта ще бъде публикуван по един седмичен въпрос, като всеки 
желаещ да се включи в Играта може да отговаря на актуалния седмичен въпрос от събота 10:00 
часа до петък 23:59 часа. 

IV. Награди 

Наградите се осигуряват от "Форум Филм България" ЕООД, ЕИК: 200522737. 

7. Седмични награди:  

Седмица 29.08.2020 г. – 04.09.2020 г.: десет, от всички избрали правилния отговор на 
публикувания на 29.08.2020 г. въпрос, ще спечелят една от следните награди:  

- 4 броя оригинални тефтери от филма Мулан; 

- 3 броя оригинални ветрила от филма Мулан;  

- 3 броя оригинална платнена чанта от филма Мулан;  

Седмица 05.09.2020 г. - 11.09.2020 г.: десет, от всички отговорили правилно на публикувания на 
05.09.2020 г. въпрос, ще спечелят една от следните награди:  

- 3 броя оригинални тефтери от филма Мулан;  

- 4 броя оригинални ветрила от филма Мулан;  

- 3 броя оригинална платнена чанта от филма Мулан;  
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Седмица 12.09.2020 г. - 18.09.2020 г.: десет, от всички отговорили правилно на публикувания на 
12.09.2020 г. въпрос, ще спечелят една от следните награди:  

- 3 броя оригинални тефтери от филма Мулан;  

- 3 броя оригинални ветрила от филма Мулан;  

- 4 броя оригинална платнена чанта от филма Мулан;  

8. Голяма награда: eдин от всички регистрирани и отговорили правилно участници за целия 
период на Играта ще спечели „Усети духа на Мулан“ преживяване, което включва: 

- 1 астрономически час (60 мин.) конна езда;  

- стрелба с лък; 

- 1 бр. нощувка с юрта за двама/четирима; 

Голямата награда не включва: 

- Транспортни разходи; 

- Разходи за храна. Обектът разполага с напълно оборудвана кухня; 

- Разходи от личен или всякакъв друг характер, които биха могли да възникнат във 
връзка с използването на Голямата награда. 

Информация и условия за ползване на голямата награда: 

- Използването на голямата награда се извършва на територията на „Пътя на коня и 
лъка“ (Българска школа по конна стрелба с лък Kassan), с интернет адрес: hnp://
www.horsebackarcherybg.com/  

- Голямата награда е под формата на ваучер, който е с валидност от 6 (шест) месеца. 
Срокът за използването му влиза в сила от 01 октомври 2020 г. и е валиден до 30 април 
2021 г. 

- Голямата награда може да се използва от: 

- *2 бр. възрастни над 18 години 

- или 

- *семейство – 2 бр. възрастни и 2 бр. деца до 18 годишна възраст; 

- Печелившият участник, спечелил голямата награда трябва да предостави на 
представители на Организаторите своите предпочитания кога би искал да се възползва 
от нея, в указания период. Те, от своя страна, ще направят необходимите постъпки за 
организирането на използваето на голямата награда. Ако в избрания от Печелившия 
участник на голямата награда, период няма възможност тя да се използва, 
Организаторите ше предложат други варианти, от които той да избере; 

- Ако Печелившият участник, спечелил голямата награда не може да се възползва от нея 
в посочения период на валидност на ваучера: 01 октомври 2020 г. и е валиден до 30 
април 2021 г., то той е длъжен своевременно да уведоми представителите на 
Организаторите; 

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите 
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9. Тегленето на седмичните награди се извършва от представители на Организаторите. 
Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички 
отговорили правилно на въпроса за съответната седмица. Имената на участниците, спечелили 
седмични награди, се обявяват на интернет страницата hnp://ladyzone.bg в събота, заедно с 
публикуването на новия въпрос за следващата седмица на Играта. Печелившите от третата 
седмица на Играта се обявяват на 19.09.2020 г. 

10. Голямата награда ще бъде изтеглена от представители на Организаторите на 19.09.2020 г. на 
случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, регистрирани за Играта и 
отговорили правилно на поне един въпрос. Участниците, спечелили седмична награда, не 
участват в томболата за награда през следващите седмици, както и за голямата награда. Името 
на печелившия участник на голямата награда се обявява със статия за Играта, публикувана на 
19.09.2020 г. на интернет страницата hnp://ladyzone.bg.  

11. Организаторите не отговарят, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или 
използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични 
данни, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други 
пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите. 

12. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в 
продукти или услуги. 

13. Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица 
(ЗДДФЛ), във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС 
са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. 

Наградата, която се предоставя в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВА облагаем доход за 
физическото лице, като в този случай при получаване на наградата се подписва приемо-
предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, "Форум Филм 
България" ЕООД, съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължен да удържи и внесе дължимия 
данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите 
участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за 
попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, 
за него не се издава служебна бележка и физическото лице получило наградата не е задължено 
да подава годишна данъчна декларация. 

14. Eдин участник има право да получи само една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори 
път като печеливш за награда за същата или друга седмица, на негово място се изтегля нов 
печеливш участник. Всеки участник може да спечели само една награда, независимо от това 
колко пъти е отговорил правилно на един въпрос. 

15. "Форум Филм България" ЕООД се свързва с печелившите участници за уточняване начина на 
получаването на наградите. Наградите на печелившите участници се изпращат по куриер (до 
населено място на територията на Република България) или предоставят лично в офиса на 
"Форум Филм България" ЕООД в гр. София в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне 
на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след 
обявяването на съответния печеливш участник на интернет сайта ladyzone.bg. Получаването на 
наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред служител на 
"Форум Филм България" ЕООД или пред съответния куриер. 

16. Наградата могат да се предоставят само на участник, който има право да участва в Играта, 
бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е 
легитимирал с документ за самоличност (паспорт, лична карта) при получаване на наградата, 
като имената  следва да съвпадат с имената, посочени в регистрационната форма на Играта. 
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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, за целите на участието на 
съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето 
на наградите на спечелилите участници. След приключване на Играта, направените 
регистрации/регистрационни форми и всички предоставени в тях данни във връзка с участието 
в Играта, ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от 
наградите на печелившите.  

18. С участието си в Играта чрез регистрация на интернет страницата hnp://ladyzone.bg/, 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 Играта  

21. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден 
телефонен номер за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата, 
както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните 
условия. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, 
които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда. 

22. Печелившият участник, спечелил голямата награда и неговите придружители са длъжни да 
следват всички правила, инструктажи и мерки за безопасност на територията на обекта, на 
който ще се ползва голямата награда. Организаторите не носят отговорност за здравето и 
безопасността, както и за всякакви други ситуации, които биха могли да възникнат при 
използването на голямата награда. 

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. 

24. Настоящите правила се публикуват на hnp://ladyzone.bg, като Организаторите си запазват 
правото да променят правилата, наградите, датите на началото и/или края на Играта. 
Промените влизат в сила от публикуването им на сайта hnp://ladyzone.bg. 


