Общи условия за участие в томбола за участие в Младежки
футболен лагер на Алианц 2016 г.
Правила за участие
1. Право за регистрация и участие в томболата за Младежкия футболен лагер на
Алианц имат младежи на възраст между 14 и 16 години, чийто родител/и е/са
индивидуални клиенти на дружество/а от групата на Алианц България
Холдинг към 28 юни 2016 г., със сключени договори/закупени продукти найкъсно до 10 май 2016 г. В допълнение, участниците трябва да дадат съгласие
за използване на личните данни (Декларация за съгласие). Освен това, се
изисква съгласието от законен представител на тези Общи условия и на
Декларация за съгласие. Кликнете тук, за да видите Декларацията за
съгласие.
2. Регистрацията и участието в томболата са възможни единствено и само
онлайн.
3. Периодът за регистрация започва на 25.04.2016 в 00 ч. Централно европейско
време и приключва на 30.06.2016 в 24 ч. Централно европейско време.
4. Всички младежи на възраст между 14 и 16 години към 30.06.2016 имат право
на участие в томболата, и които се регистрират със съгласието на техните
законни представители и са съгласни с настоящите Общи условия и
Декларацията за поверителност на томболата. Участие без юридическо
съгласие на законния представител ще се счита за недействително.
5. Участието е безплатно и не е обвързано с покупка.
6. За томболата ще се зачита по една регистрация на човек. Алианц запазва
правото си да промени, допълни или прекрати томболата, ако забележи, че
някой опитва многократно, автоматизирано да изпраща регистрации или по
някакъв друг начин да възпрепятства провеждането й.
7. Служители и представители (в т.ч. застрахователни и осигурителни
посредници) на дружества от групата на Алианц България Холдинг АД и
техните семейства, Cemanо Communication, Ogilvy & Mather Germany, The
Social Partners, или техни филиали, както и членове на семействата на такива
служители или живеещи в техните домакинства, нямат право да участват и да
бъдат избирани в томболата или да печелят награди.
8. В сътрудничество с местните дъщерни дружества и клоновете на Алианц СЕ
печелившите, допуснати до участие в Младежкия футболен лагер на Алианц
ще бъдат избрани чрез томбола.

9. Всеки спечелил ще бъде уведомен най-късно на 10.07.2016 по и-мейл или
телефон от Алианц България. В рамките на една седмица от деня на
получаване на електронното писмо, от печелившия ще се изисква да отговори
и да изпрати всички документи за съгласие на Алианц България. Ако
избраният печеливш няма право да бъде избиран и/или не отговори на
известяващия имейл, особено при неизпращане навреме на изисканите
документи за съгласие, ще бъде избран друг печеливш. Обърнете внимание,
че споменатите документи за съгласие включват декларации от Вашите
родители или съответно законни настойници, които са необходимо условие за
Вашето участие в лагера.
10. Решението на журито относно победителите е окончателно и не подлежи на
обжалване. Ако възникне спор относно самоличността на участник, той следва
да се разреши в полза на собственика на имейл акаунта, използван при
регистрацията за спечелване на място на международния младежки футболен
лагер на Алианц. Ако спечелилият предостави неточна информация, която
възпрепятства осъществяването на контакт, наградата не му се предоставя.
Награди:
11. Двама печеливши от томболата ще получат възможността да участват в
Младежкия футболен лагер на Алианц в Мюнхен от 25.08.2016 до 30.08.2016
и да спечелят шестдневно пътуване до Мюнхен, с включен трансфер до
мястото на настаняване (хотел 4 звезди).
12. През цялото време на пътуването и престоя си в Германия участниците ще
имат пълнолетен придружител, с който родителите ще могат да поддържат
връзка по време на лагера в Мюнхен. Тъй като Младежкият Футболен Лагер
на Алианц е обществено групово събитие, Алианц България Холдинг АД си
запазва правото да изключи участник от лагера или отделни компоненти от
него в случай непристойно поведение.
13. Поощрителни награди от Алианц България:
5 бр. футболни топки
10 бр. рекламни поло-шърт
20 бр. рекламни шапки
14. Наградите са непрехвърлими и не могат да бъдат изплатени в брой.
15. Шансовете за победа зависят от общият брой регистрации за участие.
Провеждане на томболата:
16. Спонсор на играта е Алианц СЕ (Allianz SE , Königinstr. 28, 80802 München,
Deutschland). Контакти: + 49 (0) 89 38 00 - 0. e-mail: sponsoring@allianz.com.

17. Алианц България Холдинг АД, компанията-майка Алианц СЕ и нейните филиали и
представителства не носят отговорност и нямат задължения за загубени, неправилно
адресирани или закъснели регистрации; нито за: (1) грешки при електронно
предаване, (2) кражба, унищожение, изменение или неоторизиран достъп до
регистрациите, (3) технически проблеми, повреди или грешки в работата на всякакъв
софтуер или хардуер, необходим за прехвърлянето на регистрациите или за
провеждането на томболата по план, включително компютърни вируси или бъгове,
вмешателства, измами чрез неоторизирана намеса, претоварване на трафика по
Интернет или на кой да е уеб-сайт или комбинация от горепосочените, или всякакви
други причини извън контрола на Алианц България Холдинг АД, компанията-майка
Алианц СЕ и нейни филиали и представителства. Ако някое от изброените неща
възникне, Алианц СЕ си запазва правото по свое усмотрение да предприеме една
или няколко от следните стъпки: да отстрани който и да било, намесил се в процеса
на регистрация или гласуване, прекратил, променил, забавил или преустановил
конкурса..
ВНИМАНИЕ: Всеки опит за целенасочено повреждане на интернет страница или
компрометиране и заобикаляне на правилното протичане на играта е нарушение на
наказателно-правните и гражданско-правните разпоредби; в такъв случай Алианц
Германия СЕ си запазва правото да иска обезщетение от съответното лице чрез
използване на всички законови възможности.
Местни законови ограничения:
18. Томболата не е предназначен за лица под юрисдикции, забраняващи публикуването
или достъпа до микросайта на Младежкия Футболен Лагер на Алианц (поради
националност, местожителство и др.). Хора, за които важат такива забрани, не могат
да участват в томболата за Международния младежки футболен лагер на Алианц на
микросайта.
Право на организатора
19. Алианц СЕ си запазва правото по всяко време да променя, допълва, да добавя
клаузи или да премахва клаузи от настоящите Правила за участие.
Компетентност, спорове
Всички спорове във връзка с настоящите условия или микросайта се разглеждат
само от съдилищата в град Мюнхен, Германия.
Ако някоя от клаузите на настоящите условия бъде счетена за неизпълнима, това не
засяга действителността или прилагането на останалите клаузи, а неизпълнимата
клауза ще бъде заменена с изпълнима, която е най-близка до намерението,
залегнало в основата на неизпълнимата клауза.
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