
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
„ТАЙНИЯТ ЗВУК НА РАДИО FM+” 

 

1. Организатор на играта  
 
Организатор на играта „ТАЙНИЯТ ЗВУК НА РАДИО FM+”е „Оберон Радио Макс“ ЕООД, наричан 
по-долу за краткост „Организатор” 
Организаторът на играта си  запазва правото едностранно да променя или допълва 
Официалните правила в рамките на периода на играта, като промените влизат в сила след 
публикуването им на уебсайта за играта. В тези правила, терминът „игра” включва самата игра, 
нейното популяризиране и други свързани с нея дейности. 
 

2.Срок на провеждане на играта 
 
Играта „ТАЙНИЯТ ЗВУК НА РАДИО FM+“ се провежда в периода от 12.03.2017г. до 
13.04.2017г.включително. 
 

3. Механизъм на играта 
 
Радио FM+ ще провокира своите слушатели да познаят тайни  звуци, излъчвани в ефир.  
Звуците ще прозвучават в ефира на радиото на всеки час в сутрешния блок “КОФЕИН” с Тони 
Георгиев в интервала от 07:00 до10:00 часа. След излъчване на таен звук, ефирният телефон, 0 
700 1 58 58, е отворен за първите трима слушатели, които искат да познаят звука. Всеки ден 
един от обадилите се и познали от какво е тайния звук, излъчен в ефира на Радио FM+  ще 
спечели специалната награда от 100 лв., осигурени от радио FM+! 
Участиетов играта „ТАЙНИЯТ ЗВУК НА РАДИО FM+“ означава, че приемате настоящите правила 
условия и давате съгласието си при неспазването им да бъдете изключени от участие в играта. 
Организаторът не  носи отговорност за технически неизправности или други събития, които 
могат да прекъснат или опорочат играта. 

 
4.Право на участие 
 
Служители на „Оберон Радио Макс“ ЕООДили други свързани с тях лица, техни агенти или 
членове на техните семейства не могат да участват в тази игра. Организаторът решава, 
спазвайки правилото по предходното изречение, дали дадено лице има право на участие в 
играта, като решението е окончателно. Право на участие в играта имат само лица, които са 
навършили 18 годишна възраст към датата на участие. Участниците в играта нямат право да 
участват в мероприятия и да дават интервюта по въпроси, свързани с играта „„ТАЙНИЯТ ЗВУК НА 

РАДИО FM+“, без предварителното писмено съгласие на Организатора. 
Имената на спечелилите награди от играта „ТАЙНИЯТ ЗВУК НА РАДИО FM+“ ще бъдат обявявани в 
ефира на радио FM+. Не се допуска извършване на замяна на наградата и преотстъпване на 
наградата на трето лице. Всички участници, спечелили награди, се задължават да оказват 
съдействие на радио FM+относно публикуването на информация за наградите по начин, който 
Организаторите считат за подходящ. Неспазването на тези правила може да доведе до 



 

дисквалифицирането на участник. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират 
участник по своя собствена преценка. Решенията на Организаторите са окончателни по всички 
въпроси, засягащи играта.  
 
 

5. Лични данни 
 
Условие за участие в играта е участникът да приеме да спазва тези правила, както и да приема 
за окончателни всички решения на Организатора, по всички въпроси, произлизащи от или 
свързани с играта. Организаторът гарантира възможността да отправите запитване относно 
съхранението и управлението на Вашите лични данни и да поискате корекция или 
унищожаването им на адреса на „Оберон Радио Макс“ ЕООД, като страните ще се информират 
помежду си за анулираните данни.  
Моля, винаги предоставяйте точни данни за идентификация, когато изпращате Вашите 
запитвания. Вие имате право да откажете съхранението на Вашите лични данни. 
 

6.Награди 

6.1.    По време на играта ще бъдат раздадени следните награди:30 броя награди от по 100 (сто) 
лева всяка. 

6.2.    Печелившите участници се обявяват в ефира на РадиоFM+. 
 
6.3.   Организаторите не носят отговорност, в случай на посочване на невалиден или грешен 
телефонен номер, както и при неполучаване на съобщението не по вина на Организаторa.  
 
6.4.    Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между 
служител на Организаторa и печелившия участник.  

6.5. Организаторът изплаща наградата от 100 лева на печалившия участник, след като получи от 
него подписана хонорар сметка и служебна бележка за изплатената сума, с посочени лични 
данни и банкова сметка. Документите се изпращат от Организатора на спечелилия участник на 
посочен от него адрес и се връщат на Организатора попълнени и подписани. Организаторът не 
отговоря, ако посоченият адрес или банкова сметка от участника не е/са верен и това е станало 
причина за наградата да не бъде предоставена и/или получена. 

 6.6.    Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или 
използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви и/или да получи наградата 
или поради наличието на технически или други пречки, вкл. тези по т. 6.5, или предоставяне на 
неверни данни от участника, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на 
Организатора. 
 
 


