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Общи условия на кампанията “Млади посланици на технологиите и иновациите”,
която се реализира в рамките на програмата Youth Spark Live на Майкросфт България
I. Организатор и Общи Условия на Кампанията
Кампанията „Млади посланици на технологиите & иновациите” ("Кампанията") се организира
и провежда от “Иновейшън Стартър Бокс” ЕООД, ЕИК 202912458, със седалище и адрес на
управление: гр. София, ул. Ап. Карамитев 2, ет. 6, ап. 24, по възложителство на:
“Майкрософт България” ЕООД, ЕИК 130020305, със седалище и адрес на управление: гр.
София, бул.Никола Вапцаров 55, бизнес сграда Експо 2000, ет. 1
и
Фондация “Старт ЪП”, ЕИК 175519056, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к.
„Обеля” - 2, бл. 258, вх. Б, ет. 5, ап. 37, (наричани заедно по-долу "Организатор").
Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените
по-долу Общи условия на Кампанията.
Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на
продължителност на Кампанията на интернет страницата на www.innovationstarterbox.bg и на
фен страницата на Иновейшън Стартър във Фейсбук: https://bg-bg.facebook.com/innovationstarterbox
Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия,
като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата на
Иновейшън Стартър и на фен страницата във Фейсбук.
II. Право на участие
В Кампанията имат право да участват физически лица, които са навършили 15 (петнадесет)
години и са ученици в горен курс на средно-образователно или гимназиално българско
училище, включително ученици, които вече са били бенефециенти на Майкрософт по гранта
Youth Spark Live, като Imagine Cup, DigiGirlz и др. се допускат до участие.
Не се допускат до участие организаторите, техните служители и/или членове на семействата
им, както и свързаните с тях лица.
III. Условия за участие
В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице
условията посочени в раздел II, наричано по-долу Участник, което следва да изпълни
следните условия:
Участието в Кампанията става посредством следния механизъм:
1. На интернет страницата на Иновейшън Стартър и на фейсбук страницата на Иновейшън
Стартър има посоченa регистрационна форма, в която всеки Участник трябва да попълни
акуратно данните си, а именно: име, фамилия, град, е-mail, телефон, училище, клас и
креативна автобиография в 6 думи и кратък отговор на въпроса “Какво бихте променили с
помощта на технологиите и как?”, за да се регистрира за участие в Кампанията.
2. Всеки Участник, който се регистрира в Кампанията се задължава, в случай, че спечели
участие в Кампанията, да има подписано съгласие от родител/настойник за участието си в
събитие в София, втората половина на март 2016 година.
3. Датата, мястото и подробната програма на събитието - форум за усвояване на дигитални
умения и иновации, ще бъде оповестена писмено на интернет страницата на Иновейшън
Стартър и на Фейсбук страницата на кампанията.
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4. Мястото на провеждане на събитието - ще бъде оповестено публично, по посочения в
предходния член механизъм, не по-късно от 7.03.2016 г.
5. Спечелилият Участник се съгласява, че може да бъде сниман по време на церемонията и
събитието – и снимките с негово участие да бъдат публично разпространявани от
Организатора чрез различни комуникационни канали и използвани в други рекламни
кампании и събития.
IV. Териториален обхват на Кампанията
Кампанията се организира и провежда на интернет страницата и на фейсбук страницата на
Иновейшън Стартър за територията на РБ.
V. Срок на Кампанията
Кампанията започва от 10.00 часа на 12.01.2016 г. и се провежда до 00.00 часа на 25.03.2016
г. (включително).
VI. Отличия
- участие в специализиран форум за трансфер на дигитални умения и иновации с лектори
от Майкрософт България, Иновейшън Стартър, Фондация Старт ЪП, Заедно в час и др.
експерти.
- награда за отличилите се като най-активни ученици, по време на форума - отличие с име
“Първите млади посланици на иновациите и технологиите в България”, грамота.
VII. Теглене и получаване на отличия от Кампанията
Участието във форума се номинира от експертно жури от служители на “Майкрософт
България”, “Иновейшън Стартър”, фондация “Старт ЪП”, “Заедно в час”, в срок до 7.03.2016
г., а наградата-грамота ще бъде обявена и връчена публично в присъствието на комисия и
свидетели на събитието през втората половина на месец март.
Имената на спечелилилите участие във форума и отличените с грамота ще бъдат
публикувани на сайта и фейсбук страницата на Иновейшън Стартър, а самите печеливши
Участници ще бъдат уведомени по телефона или чрез електронна поща от служител на
Иновейшън Стартър.
Право да получи наградата-грамота има Участник, който е номиниран на 7.03.2016 год. и
присъства на събитието през втората половина на март, като Участникът следва да се
идентифицира с лични данни при поискване от служител на Иновейшън Стартър.
Организаторът си запазва правото, при несъответствие на данните на изтеглен печеливш
Участник и/или при попълнени неверни данни за контакт, да предостави отличието на друг
Участник, номиниран на 7.03.2016 год. В тази връзка при номинациите на 7.03.2016 г. ще
бъдат изтеглени и няколко резервни печеливши участника. При невъзможност за
установяване на контакт с някои от първите изтеглени участника и/или при попълнени
некоректно или неверни данни, наградата се предоставя на следващия изтеглен резервен
участник по реда на номинациите.
VIII. Отговорност на Организатора и/или трети лица, заети с Кампанията
При всички случаи, спечелилият Участник ще получи отличието от Кампанията при
условията посочени тук. С предаване на отличието на лицето, чиито лични данни
съответстват на личните данни на изтеглен номиниран Участник, Организаторът и/или трето
лице, заето с Кампанията, се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност. Споровете
между трети лица относно правото на собственост върху сим карта с телефонен номер или
спорове относно титуляра на електронен адрес, не засягат принципа на предаване на
отличието от Организатора на Кампанията на лицето, чиято претенция е представена пред
Организатора на Кампанията, съгласно разпоредбите на тези Общи Условия. Личните данни
на Участниците подлежат на проверка от Организатора.
Организаторът на Кампанията не се задължава да води кореспонденция относно претенции
за участие в Кампанията, предявени след края на Кампанията.
IX. Забрана за трансформация на отличията
Спечелилият Участник в Кампанията може да получи единствено обявенето отличие, а не
паричната му равностойност.
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X. Прекратяване на Кампанията
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко
време, без изброяването да е изчерпателно, в случай че настъпят материални злоупотреби,
нарушаване на общите условия на Кампанията или форсмажорни обстоятелства.
Прекратяването на Кампанията се обявява на интернет страницата и фейсбук страницата на
Иновейшън Стартър. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.
XI. Спорове
Всеки потенциален спор между Организатора на Кампанията и Участниците в същата се
решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът
ще се решава от компетентните съдилища в гр.София. Настоящата разпоредба има силата
на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.
XII. Публичност и лични данни
С участието си в настоящата Кампания Участниците декларират и се съгласяват, че
предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в
Кампанията и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в
Кампанията, като предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва
предоставените от тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица, както и се
съгласяват, че техните имена, снимка или други лични данни могат да бъдат разгласени
публично и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора и/
или посочено от последния трето лице, като Организаторът не дължи заплащане за това,
включително, но не само, в случай на получаване на награда.
Майкрософт България с ЕИК 130020305, адрес гр. София, бул.Никола Вапцаров 55, бизнес
сграда Експо 2000, ет. 1 е Администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 1 от
Закона за защита на личните данни.
Личните данни, събрани по настоящатата Кампания, се предоставят от Участниците
доброволно като последните имат право на достъп до тях и коригиране на така събраните
данни. Личните данни на участниците ще бъдат ползвани само и единсвтено във връзка с
конкретната кампания и нейното споменаване.
XIII. Общи Условия
Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: за периода на Кампанията.
Участвайки в тази Кампания, Участниците приемат задължителността на тези Общи Условия
и се съгласяват да спазват техните и разпоредби.
Координатор на кампанията и лице за контакти от страна на Организатора: Живко
Живков, +359 877 171 016, zhivko@innovationstarterbox.bg.

