
 

 

 
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА  

КАМПАНИЯ 
„ПРАЗНАТА ОПАКОВКА Е ПЪЛНА С ПРИРОДНИ РЕСУРСИ” 

 
 
1. Организатор на кампанията и официални правила на кампанията. 
Кампания „Празната опаковка е пълна с природни ресурси ”, наричана за 

краткост Кампанията, се организира от ЕКОПАК България АД, бул. „Цариградско 
шосе”№60, София 1784, наричан за краткост Организатор на Кампанията. 
Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на 
описаните по-долу правила на Кампанията, наричани за краткост Официални 
правила на Кампанията. Официалните правила на Кампанията ще бъдат достъпни 
за целия период на Кампанията на сайта на ЕКОПАК на адрес: 
http://ecopack.bg/bg/konkurs-za-malki-i-golemi/295/view/. 

 

Организаторът на Кампанията си запазва правото да променя или допълва 
Официалните правила на Кампанията, като промените влизат в сила след 
публикуването им на сайта www.ecopack.bg. 

 
2. Територия на провеждане на Кампанията.  
Кампанията се организира и провежда на територията на Столична община, 

община Пловдив и община Бургас. 
 
3. Продължителност на Кампанията.  
Кампанията започва на 03.03.2014 г. и продължава до 24.03.2014 г., 

включително.  
 
4. Право на участие.  
В кампанията може да участва всеки ученик от 1-ви до 12-ти клас от всяко 

училище на територията на провеждане на Кампанията. 
 

5. Описание на наградите. 
Наградите, които ще бъдат раздадени, са: 

В конкурс „Работилница за полезни неща“ 
1-ва награда: Таблет DIVA PREMIUM 7 
2-ра и 3-та награда: Мини планетариум 
Специални награда за проект, в който са използвани най-много кутии: 3 ваучера 

за покупка от верига магазини Технополис на стойност 50 лева всеки. 
 
В конкурс „Ползите от рециклирането на кутиите за сок или мляко“ 
1-ва награда:Таблет DIVA PREMIUM 7 
2-ра и 3-та награда: X Mini Portable Capsule Speaker 
 
6. Механизъм на Кампанията. 
Механизмът, по който ще се проведе Кампанията, е следният: 
Учениците от 1-ви до 6-ти клас участват в конкурс „Работилница за полезни 

неща“. За целта изработват от стари кутии за сок или мляко полезни или красиви, по 
тяхна преценка, неща, снимат ги и изпращат снимките на адрес konkurs@ecopack.bg. 

http://ecopack.bg/bg/konkurs-za-malki-i-golemi/295/view/
http://www.ecopack.bg/
http://www.technopolis.bg/b2c/details/527707/P11010701~2/Tablet-DIVA-PREMIUM-7
http://www.technopolis.bg/b2c/details/527707/P11010701~2/Tablet-DIVA-PREMIUM-7
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Учениците от 7-ми до 12-ти клас участват в конкурс „Ползите от рециклирането 
на кутиите за сок или мляко“. За целта разработват презентация в PowerPoint или 
друга подобна програма и я изпращат на адрес konkurs@ecopack.bg. 

Всяка изпратена снимка или презентация трябва да съдържа информация за 
името на участника, клас, училище, град и телефон за обратна връзка. 

Материалите се изпращат до 24-ти март включително. Получените след таза 
дата снимки и презентации не участват в конкурса. 

 
Броят участия на един участник не е ограничен.  
 
7. Процедура за определяне на печелившите и получаване на наградите. 
Жури, с членове, определени от Организатора, определят печелившите 

участници. 
 
8. Оповестяване и получаване на наградите  
Спечелилите награда ще бъдат уведомени по телефон или електронна поща и 

ще получат наградата си от представител на Организатора или с куриерска пратка. 
Спечелилите награда ще бъдат обявени на сайта на организатора 

www.ecopack.bg. 
  
 
9. Отсъствие на алтернативи. 
Не се допуска размяна на награда срещу пари.  
 
10. Прекратяване на Кампанията. 
Организаторът има неотменимо право да прекрати Кампанията по всяко време, 

обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай че настъпят нарушения на 
правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се 
дължи компенсация. 

 
11. Съдебни спорове. 
Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Кампанията и 

участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за 
постигане на такава, спорът се решава в компетентните съдилища в България.  

 
12. Публичност. 
С участието си в настоящата Кампания 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 
Организатора на Кампания, като не се дължи заплащане от негова страна. 

 
13. Официални правила.   
Официалните правила ще бъдат достъпни на www.ecopack.bg 
Допълнителна информация може да бъде получена след запитване на 

office@ecopack.bg. 
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