
Правила на кампанията 

„Пешеходно предизвикателство на Нестле за Живей Активно!” 

 

1. ОРГАНИЗАТОР 

„Нестле България“ АД, ЕИК: 831650349, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

п.к.1360,  бул. „Европа“ № 128, със съдействието на агенция „АПРА“ ООД, ЕИК: 831727361 със 

седалище и адрес на управление гр. София, ул. Г.С. Раковски 111 („Агенцията“) 

2. ПЕРИОД И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА 

(1) Кампанията се провежда на сайта на Нестле България от 04.09.2021г. до дата 17.09.2021г.   

(2) По всяко време Кампанията може да бъде прекъсната, спряна или удължена от 

Организатора, като това бъде обявено по подходящ начин на сайта на  „Нестле България“ 

(3) Кампанията се провежда на територията на град София с подкрепата на районните 

администрации на територията на Столична община. 

3. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА 

(1) На сайта на Нестле България (………..) ще бъде разположена карта, включваща всички 

районни администрации на територията на Столична община. Всеки участник ще има 

възможност да въведе реализирания от него брой крачки в рамките на 1 ден, както и да 

отбележи района, за който се състезава.  

(2) Участниците могат да допринесат с максимум от 20 000 крачки на ден. 

(3) Въвеждането на броя крачки става на дневна база и даден участник има възможност да 

участва всеки ден в периода на кампанията.  

(4) В Кампанията могат да участват всички физически лица 

4. НАГРАДИ 

(1) За победител в кампанията се смята районната администрация, събрала най-много крачки в 

рамките на периода на кампанията. Тя ще има възможност да посочи детска/спортна 

площадка в района си, която да бъде реновирана с финансовата подкрепа от Нестле България 

на стойност до 5000лв. 

(2) Районната администрация -победител ще бъде обявена в рамките на 10 работни дни след 

края на кампанията. 

(3) При реновиране изпълнителят се задължава да постави табела, подадена или по дизайн на 

Нестле България, уведомяваща, че проектът е направен с подкрепата на Нестле за Живей 

Активно. 

(4) Районните кметства се задължават при конумикация за кампанията да добавят името на 

инициативата – „Нестле за Живей Активно“ и/или нейното лого. 

5. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА: 

 (1) Организаторът не носи отговорност  в случай на неуспешен опит за въвеждане на 

реализиран брой крачки от участник, дължащ се на забавена Интернет връзка, дефектно или 



неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, 

независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, 

сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Кампания и каквато и да 

е друга техническа неизправност. 

(2) Организаторът не е длъжен да отговаря на запитвания от неспечелили районни 

администрации.  

 

6. ЛИЧНИ ДАННИ 

(1) Организаторът обработва получените лични данни в съответствие с разпоредбите на 

приложимото законодателство. 

(2) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки, за да 

защити данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от 

неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на 

обработване  на данните за IP адрес на устройството, от което се въвеждат крачките 

(2) Организаторът информира участниците, че предоставените от тях лични данни ще бъдат 

използвани единствено и само във връзка с настоящата Кампания. 

(3)Участвайки в Кампания, съгласно условията, всеки участник дава съгласието си и доброволно 

предоставя на „Нестле България” АД и неговите договорни партньори (агенция „АПРА“ ЕООД) 

личните си данни IP  адрес от устройство на въвеждане на крачките), с цел участие в тази 

Кампания.  

7. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

(1) Организаторът може да прекрати, спре или измени условията на Кампанията, като обяви 

това по подходящ начин в Сайта на Кампанията, в случай че настъпят злоупотреби, 

включително, но не само, нарушаване на тези правила, разпореждане на компетентен орган 

или форсмажорни обстоятелства.  

 (2) Всички участници, опитали се да нарушат или нарушили тези правила чрез измама или 

други средства, противоречащи на  механизма на Кампанията, на закона или добрите нрави 

или използвали или опитали се да използват техники, които имат за цел или резултат 

въвеждане на реализирани крачки с оглед  спечелване на наградата от районната 

администрация , за която участват, въведените крачки ще бъдат заличени. 

(3) За всички неуредени в тези правила въпроси се прилага действащото българско 

законодателство. 

(4) Спорове между Организатора и участниците се решават чрез преговори, а при 

невъзможност за постигане на споразумение – от съответния компетентен орган в гр. София. 

(5) Правилата на Кампанията са публикувани/обявени на  сайта на NESTLE® Bulgariа. 

Информация за Кампанията може да бъде получена и на телефон 0800 16666 безплатно от 

цялата страна, всеки работен ден от 08.00 до 17.00 часа и на e-

mail: Nestle.Bulgaria@bg.nestle.com. 

С включването си в Кампанията, участниците приемат и се съгласяват да спазват настоящите 

правила. 



 


