ПЪЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА КОНКУРСА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН И ГРУПОВ
ПРОЕКТ „НАРИСУВАЙ МИ ПРИКАЗКА“ КЪМ КАМПАНИЯТА „ВЕСЕЛИТЕ ЗЪБКИ 2018” НА dm
БЪЛГАРИЯ
ПЕРИОД НА КОНКУРСА
Конкурсът „НАРИСУВАЙ МИ ПРИКАЗКА“ като част от Кампанията „Веселите зъбки 2018“ се
провежда в периода 20.09.2018 г. до 31.10.2018 г.
ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА
Организатор на конкурса е „дм България” ЕООД, ЕИК 200150888, със седалище: гр. София 1574, ул.
„Никола Тесла“ № 5, ет. 6.
УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА
Участниците в конкурса са разделени в две групи:
-

Индивидуално участие за деца на възраст до 14 години (включително) и
Групово участие на групи от детски градини с деца от 3 до 6 години (включително).

Всеки индивидуален участник и група от детска градина има право на участие само с една
творческа работа.
Участието в Конкурса по никакъв начин НЕ Е обвързано с покупка!
МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
Всеки участник може да се включи в конкурса с изпращането на творческа работа, като например
рисунка, скулптура, колаж или всякакви други творби, на тема „НАРИСУВАЙ МИ ПРИКАЗКА“.
Творческите работи могат да се изпълнят с всякакви материали по избор и трябва да бъдат
изпратени по един от следните начини:
- на електронна поща: marketing@dm-drogeriemarkt.bg
- на Facebook страницата ни: https://www.facebook.com/dmBulgaria
- на пощенския адрес на Централата на dm България: гр. София 1574, ул. „Никола Тесла“ № 5, ет.
6.
При изпращане на творбите по пощата на посочения пощенски адрес, на пощенския плик трябва
да бъде посочено: «За конкурса «Веселите зъбки 2018».
Творческите работи могат да бъдат предадени и в най-удобния за участника dm магазин. Всички
творчески работи трябва да бъдат озаглавени, като на гърба/в придружаващо писмо на всяка
творческа работа е необходимо да бъдат четливо написани:
•

За индивидуални участници:
– име на детето и име на родител /настойник/попечител;
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– възраст на автора /навършени години/;
– населено място;
– точен адрес и телефон за връзка на родител /настойник съотв. попечител/, електронен
адрес на родител /настойник съотв. попечител/;
•

За група от детска градина:
– име на детската градина (включително име на директора на детската градина, група и
име на учител/възпитател);
– възраст на авторите /навършени години/;
– населено място;
- брой деца в групата;
– точен адрес и телефон за връзка, електронен адрес на детската градина, както и на
директора на детската градина и/или учителя/възпитателя на участващата група;

Всички получени творби на участниците – без значение дали са пристигнали по пощата, по
електронен път или са били оставени в някой от магазините на Организатора, ще бъдат снимани и
качени (публикувани) от Организатора в специално създаден албум на Facebook страницата на
Организатора на следния адрес: https://www.facebook.com/dmBulgaria. Организаторът си запазва
правото по своя преценка да снима и качи в специално създадения албум на Facebook страницата
си на адрес https://www.facebook.com/dmBulgaria само творчески работи, които отговарят на
изискванията и условията на Конкурса. Само творческите работи, качени в специалния албум на
Facebook страницата на Организатора, ще участват в Конкурса „Нарисувай ми приказка” за
спечелване на наградите на Организатора.
Творческите работи ще се приемат от Организатора в периода от 20.09.2018 г. до 31.10.2018 г.
включително. Когато творческите работи са изпратени по пощата, меродавно за определяне на
обстоятелството дали творческата работа е изпратена в срок, е пощенското клеймо при
изпращане (творческата работа е пусната чрез „Български пощи” ЕАД), съответно, датата посочена
на товарителницата при приемане на пратката (когато творческата работа е пусната чрез куриер).
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ
1. Победителите в Конкурса - общо 13 на брой, от които 10 победители от груповите участници и
3-ма победители от индивидуалните участници, ще бъдат избрани от петчленна комисия на
Организатора (членовете на комисията се определят свободно от Организатора) измежду всички
участници от съответната категория (индивидуална или групова), чиито творчески работи са
били качени (публикувани) от Организатора в специално създадения албум на Facebook
страницата на Организатора, по реда на настоящите условия и правила. Критериите за избор се
определят едностранно от комисията на Организатора. Основен (но не единствен) критерий при
определяне на победителите е творбата да представя по възможно най-оригинален начин темата
„Нарисувай ми приказка“ към Конкурса „Веселите зъбки 2018“. Избирането на победителите ще
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се проведе на 05.11.2018 г. в Централата на дм България ЕООД в гр. София, ул. „Никола Тесла“
№ 5, ет. 6, като за направения избор ще бъде съставен протокол. За избягване на всяко
съмнение, събраните харесвания и споделяния на снимките на творческите работи, участващи в
Конкурса „Нарисувай ми приказка“, няма да бъдат вземани предвид при определянето на
победителя на голямата награда.
Родителят (настойникът/попечителят) на детето-победител или директорът на детската градина
или учителят/възпитателят на групата-победител ще бъдат уведомени за наградата от
Организаторите чрез телефонно обаждане от служител на отдел Маркетинг на dm България ЕООД
на посочения на гърба на творческата работа/в придружаващото писмо телефон за уточняване
условията и мястото за получаване на наградата. Уведомяването ще се извършва до 5 (пет) дни,
считано от деня на определянето на победителя в конкурса. Информация за победителите ще
бъде обявена най-късно на 14.11.2018 на Facebook страницата на дм България ЕООД www.facebook.com/dm.Bulgaria, като наградените творчески работи също ще бъдат публикувани
на нея.
НАГРАДИ ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В КОНКУРСА. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
В Конкурса ще бъдат раздадени общо 10 награди при груповите участници и 3 награди при
индивидуалните участници.
Всяка една от 10-те групови награди се състои в посещение на куклен театър за децата от
спечелилата група от детска градина в рамките на Нощ на театрите на 15. или 16.11.2018г.
(представлението е дневно)
Всяка от 3-те награди за спечелилия индивидуален участник се състои в посещение на „Музейко“
(гр. София, ул. „прoф. Боян Каменов“ № 3) от спечелилия индивидуален участник, заедно с двама
родители (настойници, съотв. попечители) + брат/сестра или заедно с родител (настойник, съотв.
попечител) + брат/сестра или друг член на семейството.Общият брой на членовете на
семейството, които могат да посетят „Музейко“, освен спечелилият индивидуален участник, не
може да надхвърля трима души. В случаите, в които спечелилият участник не живее в град София,
Организаторът ще осигури транспорт до град София и обратно. Видът транспорт ще бъде
предварително съгласуван между Организатора и родителя (настойника, съотв. попечителя), като
това може да бъде автобусен транспорт, железопътен транспорт или възстановяване на разходи
за гориво до 250 лв. с ДДС, ако транспортът се осъществява с личен автомобил. Освен това, по
желание на родителя (настойника, съотв. попечителя) Организаторът на конкурса може да
осигури за своя сметка нощувка за двама в гр. София във връзка с посещението на „Музейко“,
като условията и мястото на нощувката за двама се определя еднолично от Организатора.
Посещенията на Музейко ще се проведат в рамките на м. ноември 2018 след предварително
съгласуване с родителя (настойник/попечител) на спечелилия участник.
В случай, че не е възможно посещение на кукленото представление на децата от детската
градина-победител или посещението на Музейко от индивидуалния печеливш по причини, за
които дм България ЕООД не отговаря, като например липса на необходимото съдействие от
страна на учителя/възпитателя и/или директора на детската градина, родителя (настойник/
попечител), обективни пречки и т.н., то победителят губи правата си върху наградата.
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Участниците в Конкурса, спечелили награда съгласно тези условия и правила, нямат право на
замяна на спечелената награда с паричната й равностойност.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
С регистрацията си за участие в Конкурса всеки един участник (индивидуален или групов) чрез
своя родител, съответно настойник или попечител (за индивидуалните участници) или чрез
директора/възпитателите (за груповите участници) изрично декларира, че отстъпва на
Организатора безвъзмездно и неограничено правото на използване, възпроизвеждане,
разпространение и показване върху творческите работи, с които се участва в Конкурса.
С регистрацията за участие в Конкурса ръководството на детската градина и учителите/
възпитателите в тях се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила, в това число дават
съгласието си личните им данни им да бъдат събирани, използвани и обработвани от
Oрганизатора дм България ЕООД за само целите на Конкурса.
С регистрацията за участие в Конкурса всеки родител, съответно настойник или попечител, на
участвалите деца потвърждава, че е запознат изцяло с настоящите условия и правила, декларира,
че е законен представител детето и напълно свободно, доброволно и информирано се съгласява,
попълнените негови собствени данни и данни на детето му да бъдат събирани, използвани и
обработвани от Организатора само за целите на Конкурса.
С регистрацията за участие учителите/възпитателите или директорът на детската градина и
родителите, съответно настойници или попечители, чиито деца-участници са спечелили конкурса,
се съгласяват да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в
публичното пространство, в електронни и печатни медии, както и спечелилите творчески
произведения да бъдат публикувани от Организатора без ограничения, без за това да им се
дължи каквото и да било възнаграждение от страна на Организатора.
Организаторът на Конкурса се задължава относно събирането, обработването, използването,
съхранението и унищожаването на личните данни на участниците да спазва разпоредбите на
Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по
приложението му, в това число да използва предоставените лични данни само за целите от
настоящите правила.
Всеки субект на лични данни има право има право на достъп до предоставените от него лични
данни (в това число собствени и тези на детето му), право на тяхното коригиране, изтриване,
ограничаване на обработването им, право на възражение срещу обработването им, както и
правото на преносимост на данните в съответствие с българското и европейското
законодателство за защита на личните данни на физическите лица.
Във връзка със защитата на личните данни всеки може да осъществи контакт с дм България ЕООД
на горепосочените координати, както и на следния e-mail: GDPR@dm-drogeriemarkt.bg.
ПРОМЕНИ НА ПРАВИЛАТА НА КОНКУРСА
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Организаторът на Конкурса си запазва правото да внася промени в настоящите условия и правила
през периода на Конкурса. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването им
на интернет-страницата на Организатора на адрес: www.dm-drogeriemarkt.bg
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