Конкурс „Да популяризираме културно-историческото
наследство на София и България чрез WTA Турнир на
шампионките, София 2012”
Правила за участие в Конкурс по избор на 10 културно-исторически
обекта, представящи София и България в рекламен филм за WTA
Турнир на шампионките 2012, София
Организационен комитет за провеждане на WTA Турнир на шампионките 2012
(наричан по долу «Турнира»), Българска федерация по тенис и Община София
(наричани по-долу „Организаторите”) обявяват конкурс по избор на 10 културноисторически обекта в София и България (наричан по-долу «Конкурса»), представящи
София и България в рекламен филм за Турнира.
Описание на Конкурса – цели, срокове, механизъм на селекция, награди и
разпределение на награди, защита на лични данни
1.Конкурсът цели да избере, чрез предложения на български граждани, 10 културноисторически обекта, които да бъдат използвани при заснемането на рекламен филм за
Турнира, представящ града домакин София и България, чието излъчване ще се
осъществи в международни електронни медии през 2012 г.
2.Предложенията от Интернет потребителите ще постъпват през уеб страницата на
Турнира и по-конкретно през секцията за „Обратна връзка” http://sofiatennis.bg/bg/obratna-vrazka.
3.Участниците трябва да изпратят 5 предложения за културно-исторически
забележителности в София и 5 предложения за подобни обекти в България.
4.Обектите могат да бъдат (1) архитектурни и исторически забележителности,
включващи но неограничавани до известни сгради, крепости, гробници, манастири и
църкви, и други; (2) уникални исторически артифакти, включващи но
неограничавани до известни съкровища, музейни експонати като автентични и
традиционни предмети на бита, популярни находки от археологически разкопки и
етнографски проучвания; (3) традиционни обичаи като лазаруване, розобер, кукерски
карнавали и други от конкретни български градове и села.
5.Участниците изпращат своите предложения в периода 13 април – 31 май 2012 г. през
секция „Обратна връзка” - http://sofia-tennis.bg/bg/obratna-vrazka, изписвайки 5 обекта
в София и 5 в България с ясно обозначени имена на обекти и имена на градове
или села.
6.Организаторите ограничават броя на подадените предложения от един участник до 1
предложение.
7.Няма ограничения за участие на роднини и близки от едно семейство в Конкурса.
8.Няма ограничение по възраст, пол, национална принадлежност и местоживеене на
участниците в Конкурса.
9.Малолетни или непълнолетни участници в Конкурса ще могат да получат
спечелените награди, както и публично да бъдат публикувани техни имена и снимки,
при изричното одобрение на свои родители или настойници.

10.За нуждите на обратната връзка и идентификацията на отделните участници, същите
попълват задължителни полета с адрес на електронна поща, телефон за връзка и
трите си имена.
11.Организаторите декларират, че няма да използват изпратените от участниците
данни за каквито и да е други маркетингови и комуникационни цели, включващи
информация за продукти и услуги на търговски компании, за нуждите на
неправителствени или политически организации, и други, освен при изрично избрано
съгласие от страна на участниците.
12.Резултатите от Конкурса ще бъдат обобщени и обявени на видно място, на начална
страница, в уебсайта на Турнира – www.sofia-tennis.bg в срок до 8 юни 2012 година.
13.Всички участници в Конкурса ще получат правото за участие в разпределение на 5
двойни билета за един от дните на Турнира, чрез томбола, теглена в присъствието на
нотариус. (Организаторите си запазват правото да обявят конкретните дни и часове,
важащи за билетите по време на провеждане на томболата).
14.Билетите не подлежат на замяна на паричната им равностойност.
15.Томболата ще бъде изтеглена в присъствието на нотариус и ще се проведе на 11
юни 2012 година.
16.Победителите в нея ще бъдат обявени на официалната страница на Турнира –
www.sofia-tennis.bg, където ще бъде предоставена и обратна връзка за контакт с
Организаторите, които ще положат максимални усилия да се свържат с победителите в
срок от 2 седмици, не по-късно от 28 юни 2012 година. При невъзможност от
свързване и непотърсени награди в упоменатия срок, непотърсените награди ще
бъдат разпределени сред следващите резерви, изтеглени в последователен ред от 6
до 10 място.
17.Победителите ще получат своите награди на специално събитие, чието време и
място ще бъдат обявени допълнително от Организаторите.
18.С изпращането на своите предложения, участниците се съгласяват техните имена и
снимки от официално събитие да бъдат публично оповестени в уеб страницата на
Турнира, както и в българските медии.

