ОБЩИ УСЛОВИЯ – ПРАВИЛНИК
„БЪЛГАРСКИ ТЕКСТ НА ПЕСЕН 2019”
Този документ урежда реда, условията и начина за участие в конкурс „Бългаски
текст на песен", който се организира от Атанас Нейчев, nasneychev.com
(„Организатор”).
Общите условия за участие в конкурс „Български текст на песен" са публикувани
на интернет страницата www.nasneychev.com/lyrics2019.
І. Описание на конкурса, условия за участие.
1. Конкурсът „Български текст на песен” се провежда в периода от
31.01.2019 г. до 30.06.2019 г. („Период на конкурса").
2. В конкурса могат да участват студенти (бакалаври и магистранти) от
акредитираните университети и ученици от цял свят, които пишат на български
език. Учениците трябва да са над 16 години. За участници под 18-годишна възраст
трябва да се добави и декларация от настойник.
3. Участниците извършват валидна регистрация на формуляра, качен на
www.nasneychev.com със следните данни: Име и фамилия, университет/училище,
курс/клас и специалност, електронна поща, мотивационен коментар и линкове към
текстове (до три).
4. Участниците изпращат до три текста, прикачени за линкове (Box,
Dox.abv, Tranzit, Dropbox, Google, Mega или линк към личен блог), в следните
формати: doc, docx, pdf (или качен текст на уеб страница).
5. След изтичане на Периода на конкурса, жури, определено от
Организатора. Ще оцени всички изпратени текстове и ще определи Участници,
които ще получат наградата, описана в т. 6 от настоящите Общи условия
(„Победители”). Критериите за оценка на журито са публикувани в интернет
страниците www.nasneychev.com/lyrics2019 и www.nasneychev.com/songwriting.
Победителите се уведомяват с e-mail от Организаторите.
ІІ. Награда, получаване на наградата.
6. Всеки от Победителите получава плакет за принос във връзките между
филология и изкуства („Награда”). Първо място и две втори места се определят от
журито.

7. Един и същи Участник може да получи повече от една Награда („Награда
на общността”).
8. Имената на Победителите ще бъдат обявени на интернет страниците
www.nasneychev.com/songwriting и при медийните партньори в началото на юни
2019 г.
9. Наградата на общността се определя от жури в състав, публикуван на
www.nasneychev.com/lyrics2019, в която гласуват финалистите от предишни
издания на конкурса и партньорите зад идеята.
ІІІ. Съгласие с Общите условия.
10. Чрез натискане на бутона „Съгласен съм с условията“ с който се
финализира процесът на регистрация, Участникът (лично) декларира, че е
запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава
безусловно да ги спазва.
IV. Промени в Общите условия.
11. С оглед периодично допълване и модификации на конкурса и неговото
усъвършенстване и разширяване, Общите условия могат да бъдат променяни
едностранно от Организатора.
12. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на
интернет страницата www.nasneychev.com/songwriting и влизат в сила за всички
Участници, считано от деня на публикуването.
13. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на
Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е
съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.
VІ. Права върху интелектуална собственост.
14. Правата върху текстовете на Участниците са защитени от Закона за
авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските
означения и други нормативни актове. Всяко негово ползване изисква
предварителното съгласие на Организатора. Това се отнася най-вече, но не само,
до размножаването, обработката, и възпроизвеждането на съдържанието в други
бази данни или други електронни медии и системи. Организаторът запазва
правото си да предлага текстовете на музиканти и изпълнители.
15. Всички Участници (лично) с регистрацията си за участие се съгласяват,
че техни лични данни, включително, но без да се ограничават до техен образ,
глас, имена и изявления на участниците, могат да се използват напълно

безплатно от Организатора за целите на настоящия конкурс, в това число да се
публикуват на интернет страницата имената (потребителски имена на
участниците) и снимки/образ и изявления на участниците и да се ползват при
рекламиране на конкурса и печелившите ѝ, продукти и услуги на Организатора,
включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи
на участници в конкурса в такива реклами.
16. Съдържанието на конкурса е достъпно за разглеждане от всеки
посетител, но в конкурса могат да участват само регистрирани Участници,
отговарящи на условията за участие. Текстовете на участниците не са достъпни
за публично разглеждане и няма да бъдат, докато не се преработят в песни.
Освен при решение на Организатори (т.14).
17. Участникът (лично) дава съгласие на Организатора, който има право да
публикува, разпространява и използва с некомерсиална цел получените от
Участниците идеи, концепции и други под формата на есе/текст в печатно издание
и/или в интернет сайт.
18. Съставът на журито за основните награди и съставът за „Награда на
общността” също се съгласяват преди гласуване за конфиденциалност и нямат
право да използват текстовете без разрешение от Участниците и Огранизатора.
VІІ. Ограничаване на отговорността.
19. С приемане на настоящите Общи условия Участникът (лично)
декларира, че участието му в конкурса e изцяло на негов риск и отговорност.
Организаторът не отговоря за вреди, причинени на Участника при участие в
конкурса, освен ако са причинени умишлено.
20. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието
на изпратената от участниците в конкурса информация и материали, под формата
на текст.
21. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на
участие в конкурса при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа и
в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.
22. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или
технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата,
вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.
23. С приемането на настоящите Общи условия Участникът (лично)
декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид

затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет страницата на
конкурса, които могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на
Организатора. Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било
обезщетения от Организатора за пропуснати ползи, претърпени вреди или
неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или
затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на
тази връзка.
VII. Защита на личните данни.
24. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване
на искане за регистрация (след попълване на регистрационната форма) се счита,
че Участникът (лично) е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат
съхранявани и обработвани от Организатора.
25. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни
съгласно Закона за защита на личните данни.
26. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и
съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно
спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
27. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците,
станала им известна по повод на конкурса, предмет на тези Общи условия, освен
в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия
на трети лица.
28. Организаторът има право да предоставя информация по предходната
точка на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с
провеждане на конкурса.
ХІ. Други условия.
29. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и
съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на
телеграма с обратен текст, писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение,
електронна поща, натискане на виртуален бутон в интернет страницата на
Организатора и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по
начин, който дава възможност да бъде точно възпроизведено.
30. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска
кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от
Организатора, дори ако не е било получено.

31. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи
условия се окаже недействителна, това няма да доведе до недействителност на
договора.
32. Всички разходи, свързани с участието на Участника за участие в
конкурса като достъп до интернет, пътни, дневни и квартирни разноски на
Победителите във връзка с получаването на Наградите и др. се поемат за сметка
на Участника.
33. Награждаването ще се състои на през юни 2019г. в Национален
студентски дом, пл. Народно събрание.

Последна актуализация: януари 2019 г.

