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ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ  
СЕПТЕМВРИ: МЕСЕЦ НА ИЗНЕНАДИ –СНИМКИ НА ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА 

 
Тези ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ („УСЛОВИЯТА“) са правилата на СЕПТЕМВРИ: МЕСЕЦ НА ИЗНЕНАДИ – 
СНИМКИ НА ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА („ИГРА“). 
 

ОПИСАНИЕ 
 

СЕПТЕМВРИ: МЕСЕЦ НА ИЗНЕНАДИ – СНИМКИ НА ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА е ИГРА, спонсорирана от 
„ОРИФЛЕЙМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД („ОРИФЛЕЙМ) в БЪЛГАРИЯ. Партньорите, регистрирани за марката 
„Орифлейм” („ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРИ“) участват в тази ИГРА, която се състои в публикуването на 
„СНИМКИ НА ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА" на платформа, от която Вие можете да я споделяте със социални 
мрежи, на които другите ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРИ са потребители: WhatsApp или Facebook. 
 

ДОПУСТИМОСТ ЗА УЧАСТИЕ 
 

Вие имате право да участвате в тази ИГРА при условие, че сте регистриран ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОР  за 
целия срок на ИГРАТА. 
ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НЕ СЕ ИЗИСКВА ЗАКУПУВАНЕ НА ПРОДУКТИ И СТОКИ НА ОРИФЛЕЙМ! 
 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 
 

За да участват в тази ИГРА, ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРИТЕ трябва да отговарят на следните изисквания: 
 

1. Да регистрират нов ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОР през месец септември 2021 г.; и 
 

2. Да публикуват „СНИМКИ НА ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА", на платформа  
https://bg.oriflame.com/septembersurprises, след което да споделят снимката в своите профили в 
социалните мрежи: WhatsApp или Facebook; и 

 
3. Да приемат настоящите УСЛОВИЯ.  

 
Всеки ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОР може да участва в ИГРАТА повече от веднъж, като всяка отделна 
регистрация на нов ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОР през месец септември 2021 г. му дава възможност за 
подаване на допълнителна заявка за участие. При подаване на повече от една заявка за участие, 
ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРЪТ прилага „СНИМКИ НА ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА", само към първата заявка за 
участие, като към всяка следваща заявка за участие не е необходимо да се прилага друга снимка. 
Първата и следващите заявки за участие ще бъдат включени в тегленето на наградата само след като 
ОРИФЛЕЙМ е проверил и установил, че за всяка подадена заявка за участие по време на срока на 
ИГРАТА  ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРЪТ е регистрирал нов ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОР. По този начин всеки 
ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОР участва в тегленето на наградата с една „СНИМКИ НА ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА", и 
толкова броя заявки за участие, колкото са извършените от него регистрации на нови ОРИФЛЕЙМ 
ПАРТНЬОРИ. 
 
Заявките за участие в ИГРАТА ще се получават до 30.09.2021г. Заявките за участие, получени след тази 
дата, са невалидни. ОРИФЛЕЙМ няма да разглежда непълни или неправилни заявки за участие. 
ОРИФЛЕЙМ не носи отговорност за заявки за участие, които са изпратени, но не са получени по някаква 
причина.  
 

ПРАВИЛА 
 

1. „СНИМКИ НА ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА“ трябва да бъде оригинална, иновативна и уникална. 
 

2. „СНИМКИ НА ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА“ не може да съдържа: 
а) Сексуално съдържание или изображения с неприлично, дискриминиращо, незаконно, 

порнографско или обидно съдържание;  
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б) Изображения, които  имат за цел да обидят, оклеветят, накърнят имиджа, злоупотребят с 
достъпа до информация, заплашат или по друг начин нарушават правата на трети лица или на 
останалите участници в ИГРАТА; 

в) Изображения, разпространяващи невярна, престъпна, подвеждаща или незаконна 
информация; 

г) Изображения, които преувеличават характеристиките, качествата или свойствата на продукти 
на ОРИФЛЕЙМ. 

 
СРОК 

 
Тази ИГРА ще започне на 01.09.2021г. и ще приключи на 30.09.2021г. 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛ 
 

ПОБЕДИТЕЛЯТ в ИГРАТА ще бъде определен чрез теглене на случаен принцип на името на конкретен 
ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОР от всички подадени заявки за участие, с приложени към тях „СНИМКИ НА 
ОРИФЛЕЙМ ТЕМАТИКА“, като тегленето ще се извърши в присъствието на комисия от служители на 
Орифлейм и представител на ТОП15 до 15.10.2021 г. 
 

ПОБЕДИТЕЛЯТ ще бъде обявен на уебсайта: https://bg.oriflame.com/  и чрез имейл съобщение до 

ПОБЕДИТЕЛЯ на подадения от него имейл адрес в системата на ОРИФЛЕЙМ. Ако ПОБЕДИТЕЛЯТ не 
отговори на известието в рамките на 5 (пет) календарни дни ОРИФЛЕЙМ  ще избере друг победител и 
такъв предишен временно заемащ позицията ПОБЕДИТЕЛ, ще загуби право да получи наградата. 
 

НАГРАДА 
 

ПОБЕДИТЕЛЯТ има право да получи следната награда: 
Автомобил -нов автомобил марка “PEUGEOT”, модел: 108 5P ACTIVE 1.0 PureTech 72 BVM5 EURO 6 

 
СПОНСОРСТВО 

 
Тази ИГРА е спонсорирана изключително от ОРИФЛЕЙМ, и по никакъв не е спонсорирана, възложена 
или администрирана от Facebook, WhatsApp или свързани с тях лица и платформи. 
 

РАЗНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

С подаването на Вашите данни и снимка на платформата на ИГРАТА, Вие изрично приемате тези 
УСЛОВИЯ. 
 
Наградата, присъдена в тази ИГРА, не подлежи на замяна или заместване с други награди или 
придобивки, присъдени от други игри и конкурси, спонсорирани от ОРИФЛЕЙМ или от други Търговски 
Програми на ОРИФЛЕЙМ, нито може да се предаде в нейната парична равностойност. 
 
Ако се установи, че заявка за участие в ИГРАТА съдържа изображение, материал, публикация, 
представляващи обиждащ или нецензурен език, опит за атака срещу личността и /или добрата 
репутация на физическо или юридическо лице или съдържа изображения, които са забранени съгласно 
настоящите УСЛОВИЯ или са унизителни и уронващи престижа, или съдържа други нарушения на тези 
УСЛОВИЯ, по преценка на ОРИФЛЕЙМ, такъв участник ще бъде дисквалифициран автоматично от 
ИГРАТА. 
 
ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРИТЕ изпълняват своите задължения като такива съгласно настоящите УСЛОВИЯ, 
както и Етичния Кодекс и Правилата за Поведение, като всяко тяхно нарушение от даден участник по 
време на тази ИГРА ще представлява автоматично дисквалифициране на такъв участник. 
 
Изпращайки каквито и да било материали и изпълнявайки всякакви действия или задачи, като част от 
ИГРАТА, до и на който и да е имейл адрес или уебсайт,  администрирани от  ОРИФЛЕЙМ, Вие заявявате 
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и гарантирате, че чрез тях не се нарушават никакви авторски права, търговска марка, права на 
собственост, права на поверителност или публичност на което и да е лице, или всяко друго право на 
всяка трета страна и че имате пълното и неограничено право да прехвърляте и споделяте тези снимки, 
изображения, материали и публикации. 
 
Всички авторски права, права върху дизайн или други права на интелектуална собственост върху снимки, 
изображения и материали, създадени и включени от ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРИТЕ в заявка за участие в 
тази ИГРА, принадлежат на ОРИФЛЕЙМ в пълна степен и могат да се използват неограничено и 
постоянно от ОРИФЛЕЙМ или от някой от неговите филиали или правоприемници. С приемането на 
УСЛОВИЯТА, ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРИТЕ се съгласяват, че за целите на настоящата ИГРА снимките ще се 
считат за „Възложена работа“ съгласно приложимото законодателство в областта на авторското право. С 
приемането на УСЛОВИЯТА, ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРИТЕ неотменимо се отказват от всякаква 
интелектуална собственост, на която могат да бъдат титуляри, като предоставят безвъзмездно и в 
съвкупност в полза на ОРИФЛЕЙМ правата на интелектуална собственост, поради което при 
необходимост, по искане на ОРИФЛЕЙМ, ОРИФЛЕЙМ ПАРТНЬОРИТЕ трябва да подпишат всички 
документи, необходими за установяване на правото на собственост на ОРИФЛЕЙМ, принадлежащи към 
такива права на интелектуална собственост. 
 
ПОБЕДИТЕЛЯТ е единствено отговорен за всички данъци и / или такси, както и за всички допълнителни 
разходи, които следва да се понесат в резултат на връчването на наградата.  
 
ОРИФЛЕЙМ си запазва правото по свои единствена и крайна преценка да прекрати тази ИГРА по всяко 
време без предварително уведомление, или да променя тези УСЛОВИЯ. 
 
ОРИФЛЕЙМ се задължава да съхранява в поверителност и безопасност  всички лични данни, събрани от 
ОРИФЛЕЙМ за целите на Вашето участие в ИГРАТА: име, фамилия и имейл адрес. За подробности, моля, 
прочетете нашето Известие за поверителност. 
 
Тази ИГРА е валидна само в БЪЛГАРИЯ. 
 
Всички въпроси или искания, свързани с ИГРАТА по време на нейното протичане, както и до 30 
(тридесет) дни след края й, следва да бъдат адресирани до Отдела „Обслужване на клиенти” на имейл 
адрес: information@oriflame.com. 
 
Тези УСЛОВИЯ са предмет на приложимото законодателство на БЪЛГАРИЯ и всички спорове, 
произтичащи от настоящата ИГРА, са предмет на изключителната юрисдикция на съда, компетентен в 
съответствие със седалището на ОРИФЛЕЙМ. 


