
Условия за участие в конкурса на Сдружение Стартъп
Фектъри

“Предприемачество и/или граждански активизъм”

Организатор на конкурса е Сдружение Стартъп Фектъри, регистрирано в гр. Русе,
ул.Янтра 1, с Булстат 176844088.

Конкурсът се провежда на територията на Република България. Участието в него е
безплатно, индивидуално, без възрастово и териториално ограничение.

Конкурсът се провежда в периода от 23 март до 22 април 2022 година включително.

Авторските материали се изпращат на специално създадения имейл адрес
startupfactory.competitions@gmail.com, като с изпращането им участниците се
съгласяват с Условията на Конкурса и Политиката за лични данни на сдружението.

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Конкурса, са общо пет,
посочени в страницата на Конкурса.

Гласуването на публиката/аудиторията в социалните мрежи става само в периода, в
който конкурсът е активен. Наградата за най-харесвано есе/видео в социалните мрежи
ще бъде предоставена на база резултатите към 23:59 ч на 22 април, 2022 г.

Наградените с останалите 4 награди в Конкурса ще се избират от компетентно и
независимо жури, посочено от Организатора. Победителите ще бъдат обявени на 27
април 2022 г, на страницата и в социалните канали на сдружение Стартъп Фектъри.
Наградите се изпращат до победителите за сметка на Организатора.

Есетата и видеата на всички участници ще бъдат споделяни в социалните мрежи на
Организатора по реда на получаването им. Най-добрите от тях ще бъдат публикувани
и в специална рубрика в сайта на Сдружение Стартъп Фектъри.

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани и/или заменяни с други награди,
както и не се заменят за паричната им равностойност.

Организаторът има неотменимо право да прекрати Конкурса по всяко време, в случай
че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата както и при възникване на
форсмажорни обстоятелства или при други обективни причини. В случай на
злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на официалните правила
от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира. В случаите на
прекратяване на Конкурса или дисквалифициране на участник, на участниците не се
дължи компенсация.

Споровете, възникнали между Организатора на Конкурса и участник, се разрешават
чрез преговори и споразумение, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася
за разрешаване към компетентния български съд.

https://startupfactory.bg/blogbg/konkurs-predpriemachestvo-i-grazdanski-aktivizam
https://startupfactory.bg/politika-za-poveritelnost/


Въз основа на легитимния си интерес Организаторът може да използва предоставения
имейл адрес, за да изпраща информация за други подобни инициативи, обучения или
събития, като във всеки един момент, участникът ще може да се откаже от
получаването им.

Личните данни, които ще се събират от Организатора във връзка с предоставяне на
спечелена награда в Конкурса по начина, описан по-горе са следните: имена,
местоживеене - град/село, имейл, занятие - ученик, работещ, т.н.. Всички
допълнително изпратени лични данни по инициатива на участника не се изискват от
Организатора и той не носи отговорност за тяхното съхраняване и обработване.

С участието си в Конкурса участниците се съгласяват техните имена и авторски
материали или други лични данни да бъдат използвани от Организатора в аудио,
видео, печатни и интернет материали, както и за реализиране на маркетингови и ПР
активности, насочени към популяризиране дейността на Организатора, за което той не
им дължи заплащане.


