
 

 
Официални правила на конкурс за дизайнер на WheelVille – 
настолна игра на WWF България 
 
1. Организатор на конкурса 
1.1. Конкурсът за дизайнер на WWF Bulgaria (наричан по-долу „Конкурсът“) се организира 
от WWF Bulgaria, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III”, 
№19Б. („Организатор“). 
1.2. Официалните правила на Конкурса се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за 
целия период на Конкурса на wwf.bg/designer, както и на Facebook страница  
https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ 
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като 
промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на wwf.bg/designer. 
 
2. Територия и период на провеждане на Конкурса 
2.1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България. 
2.2. Конкурсът се провежда за период от 18 юли до 16 август 2019 г., както следва: 
• Период 1: 18.07.2019 г. – 04.08.2019 г. включително (изпращане на портфолио) 
• Период 2: 06.08.2019 г. – 14.08.2019 г. включително (изпращане на примерен дизайн на 2 
елемента от играта) 
• Период 3: 15.08.2019 г. – 16.08.2019 г. включително (гласуване жури и награда на 
публиката) 
• Период 4: 16.08.2019 г. – обявяване на победителите: избор на журито и награда на 
публиката 
 
3. Право на участие 
3.1. Право на участие в Конкурса има всяко физическо лице, с постоянен адрес в България, 
което има навършени 18 години. 
3.2. В Конкурса могат да участват физически лица, които са изпратили портфолио до имейл 
assistant@wwf.bg до 04.08.2019 г. 
3.3. За участие в Конкурса не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от 
Организатора. 
 
4. Механизъм на Конкурса 
Период 1: Кандидатите изпращат в електронен вид (прикачени файлове и/ или препратка 
към уебсайт) портфолио с проекти, които демонстрират познанията и опита им в 
изработването на дизайн по зададена тема, до имейл assistant@wwf.bg до 4.8.2019 г. 
включително. 
Период 2: Жури ще определи 10 участници, които ще трябва да разработят дизайн на два 
елемента от играта и да ги изпратят най-късно до 14 август на имейл assistant@wwf.bg 
Период 3: Всички изпратени дизайни, които отговарят на условието за участие в период 2 
на конкурса, ще бъдат публикувани във фотогалерия на страницата на 
https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ . Потребителите гласуват за дизайните във 
фотогалерията, които харесват. 
Жури в 5-членен състав избира 1 (един) победител.  
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В допълнение, кандидатът с най-много харесвания от страна на потребители във Фейсбук 
печели наградата на публиката. 
 
5. Възнаграждение 
5.1. Печелившият участник в Конкурса, определен чрез вота на журито, ще получи брутна 
сума от 4000 лв. след предоставяне на разработка на дизайн на всички елементи от 
настолната игра на WWF България, тяхното финално одобрение от страна на WWF България 
и предоставяне на работни файлове и на финални коректни файлове за печат. 
5.2. Наградата на публиката е една плюшена панда и тя се връчва на участника, чийто 
примерен дизайн е спечелил най-много харесвания от потребители във Фейсбук. 
5.3. Спечелилите участници ще бъдат обявени най-късно до 12:00 часа българско време 
след приключване на период от конкурса на Facebook страницата 
https://www.facebook.com/WWFBulgaria, съответно на 6 август и на 16 август. 
Всеки печеливш в Конкурса ще бъдат известен от Организатора посредством лично 
съобщение до имейла, от който е изпратена кандидатурата.  
5.4 Ако печелившият участник не осъществи контакт в рамките на 24 часа след 
известяването им с лично съобщение, правото за награда отпада, а същата остава 
притежание на Организатора на конкурса. 
5.5. Спечелилият наградата на публиката ще получи наградите си по куриер най-късно до 
20.08.2019 г. 
5.6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с 
друга награда. 
 
6. Отговорност 
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до уебсайт 
wwf.bg/designer, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Конкурса. 
6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да 
участват в Конкурса, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези 
обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с 
прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на 
ползвателите на wwf.bg/designer и на Facebook страницата или на използвания от тях 
функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Конкурса. 
Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да 
попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, 
причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и 
двете. 
6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде 
повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с 
тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на 
действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите 
при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира 
съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива 
действия Награда. 
 
7. Защита на личните данни 
7.1. Включвайки се в Конкурса, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на 
Организатора публикуваното от тях съдържание и то може да бъде използвано за по-
нататъшни кампанийни цели. 
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7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването 
на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите 
на Закона за защита на личните данни. 
7.3. Участниците в Конкурса се съгласяват, че Организаторът може да обработва 
предоставените, във връзка с участието в Конкурса, лични данни с цел обявяване на 
спечелилия участник в Конкурса. 
7.4. С включването в Конкурса, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на 
wwf.bg/designer и във Facebook страницата https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ с цел 
посочване на лицето като спечелило. 
7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на 
личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне 
ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника. 
 
8. Изменение и допълнение на официалните правила на Конкурса  
Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите Официални правила в 
хода на Конкурса. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в 
писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от 
публикуването им на wwf.bg/designer. 
 
9. Предсрочно прекратяване на Конкурса. 
Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, като обяви 
това на wwf.bg/designer и във Facebook страницата 
https://www.facebook.com/WWFBulgaria/ . 
 
10. Получаване на наградата на публиката 
Спечелилият наградата на публиката ще получи наградата си по куриер най-късно до 
20.08.2019 г., ако е предоставил точен адрес и мобилен телефон. 
 
11. Авторско право 
11.1 WWF България ще сключи авторски договор с печелившия кандидат, определен от 
журито. С него ще му бъде признато авторското право върху изработения дизайн на 
настолна игра на WWF WheelVille и името му ще бъде обозначено върху произведението. 
11.2 Авторът на дизайна се съгласява да предостави на WWF България изключителните 
права за ползване на създаденото произведение на територията на България и чужбина за 
неограничен период от време без да очаква друго възнаграждение в допълнение към 
наградата от 4000 лв. с ДДС.  
 
Настоящите правила са публикувани и влизат в сила на 18.7.2019 г. 
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