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Правила на конкурса с награди

„До Ре Ми фасада“

Член 1

Организатор и партньори

Организатор на конкурса с награди, наречен „До Ре Ми Фасада“ (по-нататък за краткост „Конкурс“), е 
„Кнауф Инсулейшън“ ЕООД, с адрес на управление: София 1618, ул. „Ангелов връх“ 27, р-н Овча купер, 
(по-нататък наричан за краткост „Организатор“).

Партньори на Конкурса са: 

А) „Кнауф България“ ООД, с адрес на управление: София 1618, ул. „Ангелов връх“ 27, р-н Овча 
купер,, и 

Б) „Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД Направление Вебер“, с адрес на упра-
вление: Костинброд 2230, Индустриална зона, ул. „Император Константин Велики“ №13

(по-нататък наричани за краткост „Партньори”).

Член 2

Цел на конкурса

Конкурсът се организира с цел обучение на крайни потребители за енергийната ефективност на 
сградите и предимствата, които осигуряват изолационните материали, както и с цел промоция на про-
дукти и услуги на Организаторите, като акцентът е върху фасадната изолация от каменна минерална 
вата.

Член 3

Продължителност на Конкурса

Конкурсът се провежда в периода от 18.09.2017 г., 12:00 ч. до 22.10.2017 г., 23:59 ч.

Член 4

Обявяване на правилата на Конкурса

Правилата на конкурса с награди ще бъдат обявени на страницата http://fasadna-izolacia.com.
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Член 5

Право на участие

Право на участие в Конкурса имат всички пълнолетни лица, които са граждани на Република България 
и са попълнили изцяло Заявката за конкурса на страницата http://fasadna-izolacia.com.

Забранява се участието на служители на Организаторите и Партньорите и на членове на техните 
семейства (родители, съпруг/а, деца, сестри и братя), както и на лица, които по какъвто и да било начин 
са участвали в подготовката и провеждането на Конкурса, както и на членовете на техните семейства 
(родители, съпруг/а, деца, сестри и братя).

Член 6

Условия за участие в Конкурса с награди

За участие в Конкурса с награди е необходимо да се попълни заявка за регистрация на http://fasadna-
izolacia.com.

Заявката за регистрация съдържа следните задължителни полета: име и фамилия, точен адрес (град/
населено място, улица и номер, отговарящи на местонахождението на регистрираната фасада), 
телефон за контакт, имейл адрес за контакт, планирана начална дата на изработката на фасадата (която 
трябва да бъде в периода 15.03 – 01.11.2018 г.) и площ на фасадата на къщата без отворите (прозорците 
и вратите). 

За участие е необходимо да се направи и следното:

- Да се отговори правилно на три въпроса, като се отбележи един от предложените отговори на 
всеки въпрос (въпросите са елиминиращи – неточните отговори елиминират заявката).

- Да се изпратят стихове в рима (без ограничение на броя на стиховете) на някоя от следните теми 
(или няколко теми): изолация на къщата, енергийна ефективност, топлоизолирана фасада, по-
ниски режийни разходи, каменна вата Knauf Insulation, по-здравословна и по-приятна среда за 
живеене и др. подобни, като се използват една, две или три оцветени в синьо думи от текста на 
сайта http://fasadna-izolacia.com (фасада, Кнауф Инсулейшън, каменна вата).

- Да се изпратят до 3 снимки на къщата, която участникът желае да изолира (направени отвън, за 
да се вижда къщата възможно най-добре, и на снимките да няма хора).

- Забележка: може да се изпрати само една заявка за отделна къща. При изпратени неколкократни 
заявки за участие ще се има предвид само първата получена заявка за участие.

При избора на победителя журито ще даде предимство на творческите, оригинални, интересни и ду-
ховити римувани стихове. Ще се вземат предвид и изгледът и състоянието на къщата въз основа на 
изпратените снимки. Участниците, достигнали до окончателната селекция, ще бъдат допълнително 
потърсени с цел предоставяне на допълнителни данни, необходими за окончателното провеждане на 
Конкурса.

С участието си в Конкурса участникът приема и разрешава регистрираните и публикувани данни и 
съдържание да се използват изключително с цел провеждането на този Конкурс с награди, съгласно 
декларацията в края на настоящия Правилник. 

При подаване на заявката участниците са длъжни да посочват достоверни, точни и пълни данни за 
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контакт.

Участникът дава съгласие Организаторът да установява контакт с него в случаите по чл. 10 и чл. 11 от 
настоящия Правилник, използвайки данните му за контакт. В случай, че участникът е недостъпен поради 
неточни данни или поради невъзможност за установяване на контакт, въпреки точно посочените 
данни за контакт, ще се действа в съответствие с разпоредбите на членове 10 и 13 от този Правилник.

Член 7

Награден фонд

Наградният фонд се състои от:

Първи награди

•	 4 x фасадна изолация на еднофамилна къща с дебелина 120 mm, до 200 m2 на къща, с продукти: 

1. каменна минерална вата KNAUF INSULATION FKD-N Thermal 2 и дюбели за контактна фасада 
на производителя „Кнауф Инсулейшън“ ЕООД 

2.  останалите материали - лепило за каменна минерална вата,  шпакловка, армираща 
стъклотекстилна мрежа, грунд и мазилка в бял цвят на една от фирмите Партньори в 
проекта  - „Кнауф България“ ООД или „Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД 
Направление Вебер“ (по решение на Организатора).

•	  Забележка 1: първа награда включва материалите, необходими за топлоизолирането на  
200 м2 фасада. Цветът на мазилката е бял. При желание за друг цвят различен от бял, той се 
заплаща от собствениците на къщата, т.е. от спечелилите наградатата. 

•	 Забележка 2: първата награда не включва изграждането на топлоизолираната фасада - наем на 
скеле, монтажни работи и допълнителни разходи. Те трябва да се осигурят от собствениците на 
къщата, т.е. спечелилите наградата.

•	 Забележка 3: право на участие имат и обекти с площ над 200 m2, като разликата в количеството 
на материалите се заплаща от получателя на наградата.

Утешителни награди

•	 30 x промоционални артикула на Организатора и Партньорите

Участниците в Конкурса с награди нямат право да изискват по-различни награди или в по-големи 
количества от посочените в този Правилник. Наградите не могат да бъдат заменени с пари, други 
продукти или услуги.
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Член 8

Обявяване на победителите

на 20.11.2017 г. в 12:00 часа

Носителите на първите награди се избират от четиричленно експертно жури, съставено от:

1. Ники Кънчев – радио и ТВ водещ

2. Представител на Организатора „Кнауф Инсулейшън“ ЕООД – арх. Цветелена Младенова 

3. Представител на Партньора „Кнауф България “ ООД - Веселин Атанасов

4. Представител на Партньора „Сен Гобен Констракшън Продъктс България ЕООД Направление 
Вебер“ - Иван Кирязов

Член 9

Обявяване на победителите

Спечелилите четирите първи награди и тези, спечелили 30 утешителни награди ще бъдат писмено 
уведомени за спечелената награда на имейл адреса, от който са заявили участие в Конкурса, а името, 
фамилията и града/населеното място ще бъдат обявени на страниците http://fasadna-izolacia.com и 
http://www.facebook.com/knaufInsulationbulgaria най-късно до 10.12.2017 г.

Спечелилите награди дават съгласието си тяхното име, фамилия и град/населено място да бъдат 
обявени.

Член 10

Получаване на наградите

Първи награди

•	 Печелившите, уведомени за печалбата, трябва да се явят в срок от 5 (пет) дни от получаването 
на писмено уведомление за спечелената награда. Ако не се явят в този срок, губят правото си 
на награда. Подробностите за получаването на наградите ще се договарят с всеки печеливш 
поотделно.

Утешителни награди

•	 30 x промоционални продукта на Организатора и Партньора ще бъдат изпратени по пощата на 
адресите, посочени от печелившите при заявяване на участие в Конкурса.

Член 11

Получатели на първа награда – срок за изработка на фасадата

Всички 4 получатели на първа награда са длъжни да монтират наградата (фасадна изолация с дебелина 
120 mm) (да изработят фасада на къщата, за която са получили награда) в периода 15.03.2018 - 
30.11.2018 година. Ако срокът не бъде спазен, се губи правото на награда, съответно ако наградата е 
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доставена, се връща на Организатора.

Член 12

Получатели на първа награда – заснемане на монтажа на фасадата

Организаторът избира две от четирите къщи за заснемане на промоционално видео, а 
Получателите на първите награди са длъжни да осигурят достъп на Организатора до къщите.

Член 13

Премахване на обидно съдържание

Организаторът преглежда цялото създадено и заявено съдържание и си запазва правото във всеки 
момент да дисквалифицира заявените участници, когато:

•	 Участникът не спази всички правила на конкурса или предостави неверни лични данни при 
даването на съгласие.

•	 Участникът не отговори в срок от 24 часа на запитването на Организатора на предоставения 
контакт по чл. 6.

•	 Заявеното съдържание не е съобразено с темата на Конкурса.

•	 Заявеното съдържание не е авторско произведение на участниците, които го заявяват. При 
съмнение участникът е длъжен да отговори в срок от 24 часа на запитването на Организатора 
и да предостави доказателства за авторство.

•	 Заявеното съдържание е с обиден или вулгарен текст.

•	 Съдържанието по някакъв начин изразява (или омаловажава) чужди верски, полови, сексуални 
и политически убеждения.

•	 Съдържанието омаловажава или представя невярно хора, фирми или продукти.

•	 Съдържанието представя (или самото то е) съдържание, което е в нарушение на закона.

Дисквалифицираните участници ще бъдат писмено уведомени за дисквалифицирането.

Член 14

Публичност

С участието си в този Конкурс с награди участниците приемат Правилника на Конкурса и дават 
съгласие, ако спечелят някоя от четирите първи или тридесетте утешителни награди, тяхното име, фа-
милия и снимки на къщата да могат да бъдат публично оповестени и да се ползват безвъзмездно от 
Организатора и Партньора в печатен, звуков, онлайн и/или видео формат за маркетингови цели на 
Организатора и Партньора.

Спечелилите първи награди (4 x фасадна изолация за фамилна къща с дебелина 120 mm) дават съгла-
сие Организаторът да може с образователна и промоционална цел да брандира дворовете на къщите, 
да наблудава и публикува съпровождащи текстове и снимки на 4-те къщи, на които ще се положи фа-
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садна изолация в този Конкурс.

С участието си в Конкурса участниците и победителите, като автори и собственици на въпросните 
снимки и текстове, прехвърлят върху Организатора изключителното право на ползване на заявените 
снимки и текстове като авторски произведения за промоционални цели на въпросния Конкурс, без 
авторско възнаграждение и без ограничения във времето и територията.

Участниците и спечелилите награди от Конкурса дават съгласие Организаторът да може да  споделя 
техните данни с Партньорите на конкурса.

Член 15

Данъци и допълнителни разходи

Печелившите не дължат никакви данъци, директно свързани с наградите.

Спечелилите първа награда поемат разходите по монтажа на фасадата, т.е. разходите за скеле 
и монтажен екип. Организаторът и Партньорите се задължават да препоръчат на Печелившите 
квалифицирани екипи от монтажници на фасади, като Печелившите не са длъжни да приемат препо-
ръката.

Член 16

Прекратяване на задълженията

С получаването на наградата или с изтичането на срок от (10) десет дни от момента на получаване 
на уведомлението за спечелването на наградата се прекратяват всички задължения от страна на 
Организатора на Конкурса с награди „До Ре Ми фасада“ към печелившия.

Член 17

Възможност за промяна на правилата на Конкурса с награди

Участникът в Конкурса с награди приема правилата и задълженията от този Правилник. Организаторът 
си запазва правото на промени на този Правилник, като всички участници ще бъдат своевременно 
уведомявани за това.

Член 18

Възможност за прекратяване на Конкурса с награди

Конкурсът с награди може да се прекрати единствено в случай, че възникнат обстоятелства, за които 
Организаторът не носи отговорност, или които не е могъл да предотврати, отстрани или избегне, 
като в този случай се освобождава от всички евентуално възникнали задължения към участниците. 
Участниците ще бъдат своевременно уведомени за прекратяването на Конкурса с награди.
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Член 19

Решаване на спорове

В случай на спор между Организатора и участника в Конкурса с награди компетентен е Арбитражният 
съд при Българската стопанска камара.

Декларация

С участието си в Конкурса давам изрично съгласие на Организатора и Партньорите да събират 
и обработват личните ми данни (име, фамилия, адрес, имейл, телефонен номер) за нуждите на 
провеждане на Конкурса.

Участниците в Конкурса с награди „До Ре Ми фасада“ дават съгласие, в случай на спечелване на 
наградата, Организаторът да обяви предоставените от тях лични данни в печатен, звуков, онлайн 
и/или видео формат, безвъзмездно и без предварително съгласие на печелившия, и да ги използва 
за маркетингови цели, ако е необходимо, без задължение за каквото и да било възнаграждение за 
същото на основание тази тяхна декларация и съгласие.

В случай на спечелване на първа награда, печелившият се задължава да спази всички описани в 
Правилника задължения на Печелившите.  

Участниците в Конкурса приемат, че целият посочен материал е собственост на Организатора и 
Партньора и се задължават да се въздържат от каквито и да било процедури срещу Организатора 
и Партньорите на основание право на ползване и/или на собственост върху посочения материал. 
Освен това участниците дават съгласие Организаторът да може да комуникира с тях писмено 
във връзка с този Конкурс с награди до 30.06.2019 г.

Участниците имат право по всяко време да се откажат от даденото съгласие и да поискат да се 
прекрати последващата обработка на техните данни, 


