
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА „КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА #ЗЕМЕДЕЛИЕТО В МОИТЕ 
ДЕТСКИ ОЧИ” 
 
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА 
1.1. „Конкурс за детска рисунка # ЗЕМЕДЕЛИЕТО В МОИТЕ ДЕТСКИ ОЧИ”, наричан по-
нататък накратко „Конкурсът“, е организиран от „ТИМАК АГРО БЪЛГАРИЯ“ЕАД, със 
седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1113, бул. „Шипченски проход“ № 18, ет.2, 
офиси 201-204 с ЕИК: 131369548, наричан по-нататък накратко „Организатор”. 
 
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
2.1. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват настоящите условия, наричани по-долу 
в текста „Официални правила“. 
2.2. Участниците, както и всяко друго лице, могат да задават своите въпроси относно 
Конкурса чрез изпращане на съобщение на имейл адрес: office@bg.timacagro.com  
2.3. Организаторът на Конкурса си запазва правото едностранно да променя или допълва 
Официалните правила на Конкурса, като промените и допълненията влизат в сила след 
публикуването им в страницата на Организатора на адрес www.timacagrobg.com (секция 
Новини) или на официалната Фейсбук страницата на Тимак Агро България ЕАД - 
https://www.facebook.com/timacagrobg. 
 
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА 
3.1. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България, като 
наградите могат да се получават само на територията на Република България. 
 
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
4.1. В Конкурса имат право да участват деца до 15 години, представлявани от техните 
законни представители (родители, настойници, попечители), пребиваващи на територията 
на Република България и изпълнили изискванията съгласно Официалните правила 
(„Участници“ / „Участник“). 
4.2.В Конкурса нямат право да участват деца на служители на Организатора. 
4.3. Всеки участник има право да представи само една рисунка (творба). 
 
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА 
5.1. Конкурсът се провежда в периода от 1 март до 6 май 2022 година включително. 
 
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 
6.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Конкурса, са общо девет, 
разделени по три в три категории: 
Категория „Деца до 6 години“ 
- Първа награда: Таблет + едногодишен абонамент в ucha.se - Уроците на разбираем и 

интересен език 
- Втора награда: Комплект за рисуване + едногодишен абонамент в ucha.se - Уроците на 

разбираем и интересен език 
- Трета награда: Комплект за рисуване + едногодишен абонамент в ucha.se - Уроците на 

разбираем и интересен език 
 
Категория „Деца от 7 до 11 години“ 
 

- Първа награда: Таблет + едногодишен абонамент в ucha.se - Уроците на разбираем и 
интересен език 
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- Втора награда: Комплект за рисуване + едногодишен абонамент в ucha.se - Уроците на 
разбираем и интересен език 

- Трета награда: Комплект за рисуване + едногодишен абонамент в ucha.se - Уроците на 
разбираем и интересен език 

 
Категория „Деца от 12 до 15 години“ 
 

- Първа награда: Таблет + едногодишен абонамент в ucha.se – Уроците на разбираем и 
интересен език 

- Втора награда: Комплект за рисуване + едногодишен абонамент в ucha.se - Уроците на 
разбираем и интересен език 

- Трета награда: Комплект за рисуване + едногодишен абонамент в ucha.se - Уроците на 
разбираем и интересен език 

 
6.2. Наградените творби, както и тези на всички участници ще бъдат показани на изложба, 
организирана от Организатора в началото месец юни, като мястото на изложбата ще бъде 
публикувано на сайта на Организатора и на официалната Фейсбук страница на ТИМАК 
АГРО БЪЛГАРИЯ ЕАД - https://www.facebook.com/timacagrobg на 24 май 2022 г. 
 
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 
7.1. За участие в Конкурса е необходимо: 
а) да бъде предоставена рисунка във формат А4 („Творбата“), като няма ограничение 
за техниките, материалите и инструментите, които ще бъдат използвани 
б) на гърба на Творбата трябва да са означени двете имена, възраст и населено място 
на детето, автор на творбата; 
в) да бъде предоставена декларация за съгласие за обработване на лични данни от 
законния представител на Участника, съдържаща трите имена на детето, възраст, 
трите имена на законния представител, адрес, телефон за връзка. 
 
7.2. Предоставянето на творбата и декларацията за съгласие се извършва чрез специално 
създадена за целта онлайн платформа, на която се попълва задължителен формуляр за 
съгласие и се прикачва сканирано копие на рисунката (творбата), заедно с координатите на 
родителя за обратна връзка - имейл и телефон. 
 
7.3. С цел да бъдат оценени от журито на Конкурса, творбите трябва да бъдат изпратени 
в оригинал на хартиен носител на адрес: гр. София, п. к. 1113, бул. „Шипченски проход“ № 
18, ет.2, офиси 201-204, където ще бъдат съхранявани до края на кампанията - 2 юни 2022г. 
  
7.4. Организаторът на играта си запазва правото да се свърже с участник в конкурса, чрез 
имейл или телефон, в случай че някое от условията не е изпълнено. 
 
7.5. Победителите в Конкурса ще бъдат обявени на 24 май, на страницата на Тимак Агро 
България във Фейсбук, а наградите, описани в т. 6, ще бъдат връчени през юни на 
специално организирано за целта събитие. 
 
ЧАСТ 8. ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ 
8.1. Победителите от всяка категория и техните подгласници се избират от компететно и 
независимо жури, подбрано от Организатора. Победителите ще бъдат публикувани във 
Фейсбук страницата на Тимак Агро България - https://www.facebook.com/timacagrobg на 24 
май 2022 г. и ще бъдат информирани по телефона, че печелят награда от служител на 
Организатора.  

https://www.facebook.com/timacagrobg
https://www.facebook.com/timacagrobg


8.2. Наградите се предоставят на победителите на специално организирано събитие на 
територията на България, в началото на месец юни 2022 г., като мястото ще бъде обявено 
на 24 май 2022 г, заедно с печелившите. При невъзможност за присъствие на 
награждаването, наградите на печелившите ще бъдат изпратени с куриер. 
 
8.3. Организаторът не носи отговорност за недоставени или неполучени награди, когато 
това се дължи на следните обстоятелства: 
 
а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради 
невъзможност печеливш Участник чрез неговия родител / настойник / попечител да се 
идентифицира и/или да присъства на организираното събитие;  
 
б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни 
обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други подобни 
обстоятелства. 
 
ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН 
ЕКВИВАЛЕНТ 
9.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани и/или заменяни с други награди, 
както и не се заменят за паричната им равностойност. 
 
ЧАСТ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА 
10.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време 
обявявайки това в съответствие с част 2 на настоящите официални правила, в случай че 
констатира злоупотреба, нарушаване на правилата както и при възникване на 
форсмажорни обстоятелства или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, 
недобросъвестно поведение или нарушаване на официалните правила от участник, 
организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на прекратяване на Конкурса 
или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация. 
 
ЧАСТ 11. СПОРОВЕ 
11.1. Споровете, възникнали между Организатора на Конкурса и Участник, се разрешават 
чрез преговори и споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за 
разрешаване към компетентния български съд. 
 
12. ПУБЛИЧНОСТ. ЛИЧНИ ДАННИ 
12.1. С участието в Конкурса участниците декларират, че са информирани за правата си 
съгласно изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД/ GDPR), а именно: 
- право на информираност за обработка на лични данни; 
- право на достъп до личните данни – с какви данни се разполага; 
- право на коригиране на неточни лични данни; 
- право на изтриване на лични данни – правото ”да бъдеш забравен”; 
- право на ограничаване на обработваните лични данни; 
- правото на информираност за действия в резултат на искане за коригиране, изтриване 

или ограничаване на обработването на лични данни; 
- право на преносимост на данните; 
- право на възражение срещу обработване на лични данни; 
- право да не са обект на автоматично вземане на решение, включващо профилиране. 
- право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката 

на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на 
обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето; 



- право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е 
извършено в нарушение на ОРЗД. 

12.2. Упражняването на посочените по-горе права се осъществяват от Участника 
посредством подаване на заявление на адреса на Организатора: гр. София, п. к. 1113, бул. 
„Шипченски проход“ № 18, ет. 2, офиси 201-204 или на имейл адрес: 
office@bg.timacagro.com 
 
12.3. Предоставените от участниците лични данни и рисунки се събират, съхраняват, 
обработват и използват с цел: 
 
- съставяне на списък на участниците в Конкурса; 
- идентифициране на участниците в Конкурса и оценка на техните творби; 
- връчване на наградите от Конкурса; 
- реализиране на маркетингови и ПР активности, насочени към популяризиране на 

дейността на Организатора. 
 
12.4. При изпълнение на правилата за участие в Конкурса съгласно настоящите правила и 
съобразно действащото приложимо българско и европейско законодателство, личните 
данни на участниците, предоставени на Организатора, могат да бъдат обработвани и 
включени в базата данни на: (а) Организатора, (б) трети лица, действащи от името и под 
контрола на Организатора (напр. подизпълнители) и (в) на други лица, ако е предвидено в 
нормативен акт. Организаторът има право да предоставя лични данни на участниците и 
когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт. 
12.5. Организаторът ще съхранява личните данни за срок, съответно: 
- С цел идентификация на лицата във връзка със заявено участие в Конкурса, 

съответствие на участниците с изискването за възраст и участие в Конкурса – до 6 
месеца след обявяване на победителите в Конкурса. 

- С цел идентификация на печелившите и връчване на наградите – до 12 месеца след 
обявяването на победителите в Конкурса. 

12.6. Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с предоставяне на 
спечелена награда в Конкурса по начина, описан по-горе са следните: три имена на детето, 
възраст, три имена на законен представител, телефонен номер, адрес и имейл. 
12.7. С участието си в Конкурса участниците се съгласяват техните имена, рисунки, адрес 
или други лични данни да бъдат използвани от Организатора в аудио, видео, печатни и 
интернет материали, за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, 
участниците дават съгласието си Организаторът или организирани от него лица да ги 
търсят на предоставен от тях телефон за контакт по време и във връзка с Конкурса. 


