
 

 
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА  

НАГРАДАТА „ИЗБОРЪТ НА ПУБЛИКАТА“ 

В КОНКУРСА ЗА СОЦИАЛНО АНГАЖИРАНО ИЗКУСТВО  

„ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК“ 2021 

 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИНИЦИАТИВАТА 

1. Гласуването за награда „Изборът на публиката“ в конкурса за социално ангажирано изкуство 

ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК 2021 (наричано по-долу за краткост „Гласуването на публиката“ или 

„Инициативата“) се организира от фондация „Български център за нестопанско право“ (начина по-долу 

за краткост „Организатора/ът“). Участниците в Инициативата приемат да спазват условията на изложените 

по-долу Официални правила за гласуване (наричани по-долу за краткост „Правилата за гласуване“). 

2. Организаторът на Инициативата си запазва правото да допълва или променя Правилата за гласуване, 

като промените влизат в сила само след оповестяването им на сайта на Организатора: www.bcnl.org и на 

Facebook страницата на конкурса ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК: www.facebook.com/GrajdanskiBudilnik. 

3. Гласуването на публиката е отворено за участие на всички физически лица  на възраст над 14 години, с 

изключение на служителите на Организатора, както и членове на техните семействата (деца, родители и 

съпрузи). 

 

РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИНИЦИАТИВАТА 

1. Гласуването на публиката се организира и провежда в периода от 15.06.2021 г. до 15.07.2021 г., 23:59 

часа. 

 

РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 

1. За да се включи в Гласуването на публиката, участникът трябва да изпълни следните условия, описани 

по-долу: 

1.1. Да се запознае с Правилата за гласуване и условията за участие, обявени с публикация на 15 юни 2021 

г. на Facebook страницата на конкурса ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК: 

www.facebook.com/GrajdanskiBudilnik; 

1.2. Да сподели публично (видимо за всички, не само за приятели и последователи) на стената си във 

Facebook едно или няколко изображения по избор на любимата (любимите) си фотография(и), 

илюстрация(и) или текст(ове) от съответния албум: „Фотография“, „Илюстрация“ или „Текст“ във 
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Facebook профила на конкурса, като така покаже подкрепата си за артистите, участващи в конкурса 

ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК.  

2. Всеки участник, спазил настоящите условия, може да получи само една награда за периода на 

Гласуването на публиката за творбите на кандидатите в трите категории „Фотография“, „Илюстрация“ и 

„Текст“.  

3. Наградата включва: комплект бандана шал и платнена торба с дизайнерската визия на 

ГРАЖДАНСКИЯ БУДИЛНИК - за трима участници от публиката, които са изпълнили условията и са 

спазили настоящите Правила за гласуване. 

4. Тегленето на тримата печеливши, гласували за творба (творби) в поне една от категориите „Фотография“, 

„Илюстрация“ и „Текст“, ще се извърши на случаен принцип измежду всички участници, изпълнили 

условието за участие и спазили настоящите Правила за гласуване.  

5. Печелившите ще се обявят и наградите им ще бъдат предоставени от Организатора по време на 

Фестивала на ГРАЖДАНСКИЯ БУДИЛНИК, който ще се проведе в Борисова градина (Лятна сцена) в София 

на дата: 26.08.2021 г. Имената им ще бъдат обявени и с публикация на Facebook страницата на конкурса 

ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК: www.facebook.com/GrajdanskiBudilnik.  

5.1. Служител на Организатора ще съгласува с обаждане/писмо по телефон/имейл деня и начина на 

предаване на наградата на печелившите участници, които не могат да присъстват на Фестивала. 

6. Печелившите участници се съгласяват доброволно и коректно изписано да предоставят данните си за 

контакт към Организатора за целите на получаване на наградата. 

7. В случай че печеливш участник се откаже доброволно от наградата, не бъде открит или не върне отговор 

към Организатора в 10-дневен срок след края на Инициативата, то наградата ще бъде дадена на случаен 

принцип към друг участник (“резерва”), изпълнил условията.  

8. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за 

контакт или некореспондиращ, непълен или неточен имейл или адрес за доставка на наградата. 

 

РАЗДЕЛ IV. НАГРАДИ ЗА АВТОРИТЕ НА ТВОРБИТЕ С НАЙ-МНОГО СПОДЕЛЯНИЯ 

1. Авторите, чиито творби (фотография, илюстрация, текст) са събрали най-голям брой споделяния (shares) 

в трите категорийни албума: „Фотография“, „Илюстрация“ и „Текст“ ще получат парична награда и приза 

„Изборът на публиката“. 

2. Отличените автори ще се обявят и наградите им ще бъдат предоставени от Организатора по време на 

Фестивала на ГРАЖДАНСКИЯ БУДИЛНИК, който ще се проведе в Борисова градина (Лятна сцена) в София 

на дата: 26.08.2021 г. Имената им ще бъдат обявени и с публикация на Facebook страницата на конкурса 

ГРАЖДАНСКИ БУДИЛНИК: www.facebook.com/GrajdanskiBudilnik. 
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РАЗДЕЛ V. ДРУГИ 

1. Включвайки се в настоящото Гласуване на публиката, участниците автоматично дават своето съгласие 

и предоставят доброволно личните си данни (имена, имейл, телефон за връзка) за цели, свързани с 

Инициативата, обявяване на печелившите, разпространението на наградите, както и последващи 

информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи, събития и други съобщения в полза 

на потребителя. 

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Инициативата по всяко време, в случай че настъпят 

материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи 

не се дължи компенсация на участниците. 

3. Организаторът на Инициативата не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при 

изтичането на срока на Инициативата или по други подобни поводи. 

4. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни 

или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи. 

5. Тази Инициатива по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с 

платформите Facebook и Instagram. 

6. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва в публични изяви и 

други промоции без допълнителна компенсация или възнаграждение. Подобни публични изяви могат да 

включват имената, профилните снимки, други изображения или сходни материали на участниците, 

публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство. 

7. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, отменяне, отклонения или заместване на 

наградата или невъзможност за използването ѝ поради местни официални празници или други 

обстоятелства, които са извън контрола на Организатора и възпрепятстват използването на наградата. 

Също така, Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането на 

наградите. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на Инициативата или за недоставени 

награди поради форсмажорни обстоятелства. 

8. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. 

Организаторът си запазва правото да премахва от Facebook страницата всякакво съдържание, което смята 

за неподходящо и неуместно. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не 

подлежи на допълнително обсъждане. 

9. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили 

в социалните мрежи с цел повече участия в промоцията или нарушаване на механизма на Инициативата, 

ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в 

случай че са се класирали за такава. 

10. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се решават чрез 

добронамерени преговори и с приятелски тон или в краен случай при невъзможност да се постигне 

съгласие – чрез намесата на компетентните органи. 

🦚 Желаем успех на всички участници! 🦚 


