
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

НА ИГРАТА „МУЗИКАЛНИТЕ НАГРАДИ EUROPEANBORDERBREAKERSAWARDS" 

И ФЕСТИВАЛА EUROSONIC NOORDESLAG 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОРИ НА ИГРАТА. СЪЩНОСТ НА ИГРАТА. 

Играта "МУЗИКАЛНИ НАГРАДИ EUROPEANBORDERBREAKERSAWARDS" (Играта)се 
организира и провежда съвместно от Българското национално радио, фестивала 
Евросоник (EUROSONIC Noordeslag) и Европейския съюз за радио телевизия 
(EBU). Българското национално радио Ви предлага да започнете следващата година с 
безплатно тридневно пътуване до Холандия за двама и незабравимо музикално 
изживяване. Всеки един от вас има шанса да спечели, ако гласува до 23 декември 2016 г. 
през сайта на БНР www.bnr.bgза музикалните награди 
EuropeanBorderBreakersAwardsЕBBA, които ще се проведат на 11 януари 2017 година в 
рамките на фестивала Eurosonic в Грьонинген – най-голямото музикално събитие за 
съвременна европейска поп и рок музика. 

Всяка година EuropeanBorderBreakersAwards излъчват един победител сред 10-те 
номинирани европейски  музиканти, постигнали през годината успех извън границите на 
своята собствена държава. Кой ще бъде най-добрият млад музикант на Стария континент 
определя слушателската аудитория на цяла Европа. Вие можете да бъдете българинът, 
който да спечели тридневно пътуване за двама до Грьонинген и да стане репортер на БНР 
в социалните мрежи. Очаквайте още информация в предаването „Евробокс“ на програма 
Хоризонт. 

 ЧАСТ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА 

2.1. Участниците в Играта се съгласяват с условията и разпоредбите на изложените по-
долу официални правила на Играта, наричани за краткост "ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА" и се 
задължават да ги спазват. 

2.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на 
провеждане на Играта в интернет на адрес www.bnr.bg 

2.3. Организаторите на Играта си запазват правото да допълват и/или променят 
Официалните правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след 
публикуването им в интернет на адрес www.bnr.bg 

ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 

3.1. Играта започва на ... декември 2016 г. и продължава до 23 декември 2016 г. 
включително. 

3.2. Организаторите на Играта имат право да променят сроковете й, като известяват за 
това в интернет на адрес www.bnr.bg. 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

4.1. В Играта могат да участват всички пълнолетни лица, живеещи на територията на 
Република България, които отговарят на следния профил: музикални любители, активни в 
социалните мрежи, с основни познания по английски език. 

4.2. Всеки участник може да се регистрира за участие само веднъж. 

4.3. В случай, че Организаторите открият, че участник не отговаря на изискванията на 4.1. 
или установят, че е същият не е спазил изискването на 4.2., то те имат право да анулират 
получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето 
на наградата. 

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДАТА 
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5.1. Победителят печели пътуване до гр. Грьонинген, Холандия - -тридневно пътуване за 
двама души, с включени разходи за път, 2 нощувки в хотел в Грьонинген, две покани за 
церемонията по връчването на наградите EBBA на 11.01.2017 г., както и свободен достъп 
до концертите, които са част от фестивала Eurosonic. Разходите по така описаното 
пътуване се поемат от организаторите от ЕВВА. 

5.2. Слушателят, спечелил наградата, се ангажира да участва в кратко обучение на място, 
организирано от EBU, след което да публикува активно - в текст, снимки, аудио и видео, 
своите впечатления от церемонията ЕВВА и фестивала Евросоник. 

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

6.1. Участието в играта не е обвързано с покупка. 

Етап I – Регистрация в Конкурса. 

За участие в Играта е необходимо: 

6.2. Да посетите интернет страницата на Българското национално радио – www.bnr.bg и да 
дадете своя глас за трима от десетте номинирани европейски  музиканти. За да бъде 
правилно зачетен Вашият глас, гласуването се извършва само през линка, от който 
отваряте директно официалната страница на ЕBBA.След като изберете своите трима 
фаворити,трябва да се регистрирате, за да бъде отчетен Вашия глас. Накрая ще получите 
потвърждение за това, че сте гласували успешно. Изпратете потвърждението в имейл до 
eurobox@bnr.bg, в който да посочите още вашите три имена, телефон, мейл и профили в 
социалните мрежи (Facebook, Twitter, Instagram и др.). 

6.3. До участие в разпределението на наградата ще бъдат допуснати всички, които 
отговарят на Официалните правила. 

6.4. Името на един от заявилите участие и отговарящ на условията слушател, ще бъде 
изтеглено чрез жребий и обявено в ефира на Хоризонт на 25.12.2016 г. в предаването 
„Eвробокс”, в 12.30 ч. 

Имената на победителя в конкурса ще бъдат обявени и в интернет на адрес www.bnr.bg, 
като с него ще се свърже представител на БНР чрез електронна поща и/или по телефон за 
допълнителни уточнения относно получаването на наградата. Участници, които са се 
регистрирали в Играта след обявения край (23 декември 2016 г.), не могат да участват в 
конкурса. 

Етап ІI - Награждаване на победителя 

6.5. Организаторите се задължават да уведомят печелившия чрез изпращане на  имейл 
и/или по телефон, на адреса, с който съответният потребител е заявил участие в Играта.  
Детайлите около получаването на наградата ще бъдат уточнени от Организаторите в 
момента, в който те се свържат с победителя. 

ЧАСТ 7 . ОТГОВОРНОСТ 

7.1. Организаторите на играта не отговарят за погрешно заявена информация от 
участниците в играта. 

ЧАСТ 8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

8.1. Организаторите поемат задължението, съгласно правилата на Закона за защита на 
личните данни, да събират и обработват личните данни, предоставени от участниците в 
Играта, единствено по повод и във връзка с Играта. С регистрирането си за участие в 
Играта ще се счита, че участниците и спечелилият дават изричното си съгласие личните 
им данни и образът им да бъдат използвани за цели, свързани с играта. С участието си в 
настоящата Игра участниците се съгласяват, че в случай на получаване на награда, 
техните имена, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат 
използвани в аудио, печатни или видео материали от Организаторите, във връзка с 
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оповестяване на резултатите от Играта и даването на наградата, без за това да се дължи 
заплащане от страна на Организаторите. 

ЧАСТ 9. ПУБЛИЧНОСТ 

Участниците се съгласяват Организаторите или оторизирани от тях лица да комуникират с 
тях посредством електронна поща и/или телефон по време на играта и в период 90 
календарни дни след края й.  

ЧАСТ 10. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

10.1. Всички разходи свързани с участието на Участника в Играта, като достъп до Интернет 
мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Официални правила се поемат от 
Организаторите, са за сметка на Участника. 

10.2. В случай на потенциален конфликт между Организаторите и Участниците в 
кампанията, конфликтът се разрешава по взаимно съгласие. В случай че съгласие не бъде 
постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд със седалище 
в град София. 

 


