
реквиПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ 

В КОНКУРС „ДИЗАЙН НА ДЕБИТНА КАРТА ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ" НА 

МАЙФИН ЕАД, ОРГАНИЗИРАН ОТ МАЙФИН ЕАД 

  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

МАЙФИН ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Драган Цанков 37, 

ЕИК 206066023 (наричан по-долу Организатор) организира национален конкурс за 

„Дизайн на дебитна карта за деца и тийнейджъри" (наричан по-долу Конкурса). 

Целта на конкурса да бъдат избрани визии за нови дебитни карти за деца, които 

Майфин ЕАД ще предлага и издава на свои клиенти - ненавършили пълнолетие лица 

(деца). 

Визията може да съдържа авторска рисунка, колаж или фото изображение, подходящо 

за визия за дебитна карта за деца и тийнейджъри (наричано по-долу „Изображението"). 

Конкурсът ще се проведе в две категории: 

∙ Първа категория: деца от 7 до 13 години; 

∙ Втора категория: деца от 14 до 18 години. 

 

Първите три Изображения, избрани от жури във всяка от двете възрастови категории 

/7-13/ и 14-18 г./, печелят парична награда, както следва:  

∙ Първо място – 500 лв. 

∙ Второ място – 300 лв.  

∙ Трето място – 200 лв. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА 

1. С участието си в Конкурса участниците приемат и се съгласяват с настоящите 

правила на Конкурса. 

 

2. Участници в Конкурса могат да бъдат само деца на възраст от 7 до 13 години 

(включително) за първа категория и само деца на възраст от 14 до 18 години 

(включително) за втора категория, с постоянен адрес в Република България, 

представлявани от свой родител или настойник. Всички права и задължения на децата-

участници се упражняват от техните родители/настойници. 

3. За да участват в Конкурса, участниците трябва самостоятелно да създадат 

Изображение и да го изпратят на Организатора с кратък пояснителен текст на имейл 

адрес: konkurs@myfin.bg, чрез своя родител/настойник, както е предвидено в 

настоящите правила. 

Имейлът за участие в Конкурса следва да съдържа имена и рождена дата на детето-

участник, имена, телефон и имейл за контакт с родителя/настойника и кратко описание 

на изображението. С изпращането на имейла родителят/настойникът дава съгласието си 

детето да участва в Конкурса. 
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4. Участниците в Конкурса могат да изпращат своите изображения от 27-ми юли до 3-

ти септември 2021 година. Победителите ще бъдат избрани от авторитетно жури и 

обявени на 10-ти септември 2021 г.  

 

5. Всички представени за участие в конкурса Изображения трябва да бъдат съобразени 

със следните изисквания: 

5.1. файлови формати, които ще се приемат - .jpg; 

5.2. размер на файла - максимум 5 МВ; 

5.3. допустимо е засилване на контраста на цветовете. Допуска се и изрязване на части 

от Изображенията. Всякакви други промени на оригиналните изображения са 

забранени и водят до дисквалифицирането им в надпреварата за получаване на награда; 

5.4. с оглед технологията на конкурса изображенията трябва да са в дигитален формат; 

5.5. изображения, изпратени на хартиен носител, няма да се разглеждат и приемат за 

участие в Конкурса. Организаторите не носят отговорност и нямат задължение за 

изпращане обратно на подателя на получени на хартиен носител изображения; 

5.6. не се допускат до участие в Конкурса изображения, които противоречат на добрите 

нрави, съдържат нецензурни и/или обидни текстове, внушаващи и/или изобразяващи 

насилие, етническа, религиозна, политическа, расова нетърпимост, дискриминация и 

други подобни. 

 

6. Участниците нямат право да бъдат подпомагани от своите родители/настойници или 

други трети лица за създаването на изображението си. 

 

7. С участие в Конкурса участникът и неговият родител/настойник предоставя 

изключителното право за ползване на Изображението на Организаторите за целите 

обявени за провеждане на конкурса, което не се ограничава териториално и със срок. 

 

8. В конкурсът всеки един участник може да участва само с едно Изображение и само 

за категорията, която съответства на неговата възраст към датата на изпращане на 

Изображението. В случай че участник е участвал с повече от едно изображение в 

Конкурса, журито ще избере само едно от подадените и само то ще бъде оценено. 

 

9. С участието си в Конкурса всеки участник и неговият родител/настойник 

потвърждават, декларират и гарантират че: 

9.1. участникът е автор на Изображението и право на ползването му не е предоставяно 

под каквато и да е форма на трети лица.  

9.2. в случай че дадено Изображение бъде определено за победител, се съгласяват с 

евентуална редакционна или коректорска намеса в него за целите на Конкурса; 

9.3. изпратеното Изображение е създадено единствено от участника в Конкурса, а не в 

съавторство; 

9.4. изображението не нарушава каквито и да е авторски права, права върху търговски 

марки, права на личността, публичността или права върху интелектуална собственост 

на трети заинтересовани лица или организации и че никоя друга страна няма каквито и 

да е права във връзка с това Изображение; 

 

10. Участник, чието Изображение не отговарят на изискванията в настоящите правила, 

се дисквалифицира от Конкурса. 

 

11. Всеки участник в Конкурса предоставя на Организаторите, заедно и/или поотделно 

на всеки от тях безвъзмездно изключителното право на ползване - да възпроизвежда, 



разгласява, разпространява, да преработва, търгува, ползване на изображението 

поотделно и/или в тяхната цялост, безсрочно. Правото на ползване включва правото за 

многократно публикуване и възпроизвеждане в неограничен брой и неограничен тираж 

на Изображението на хартия и/или в електронен формат, върху пластика за карта, както 

и използването им с рекламни и промоционални цели без заплащане, включително и 

използването им за изготвяне, създаване и отпечатване на календари и други рекламни 

материали на Организаторите, както и използването им за визия върху пластиката на 

банкови карти, както и да предоставя правото на ползване на Изображението на трети 

лица.  

 

12. Участниците, които са предоставили Изображение за участие в Конкурса, имат 

право да ползват тези Изображения поотделно и/или в тяхната цялост, само с 

некомерсиална цел, например в изложби или в материали, представящи автора на 

Изображението. При всяко ползване по предходното изречение участникът е задължен 

да указва изрично, че правата върху Изображението принадлежат на 

Организатора(напр. снимка [наименование] от [име и фамилия на автора], създадена за 

КОНКУРСА „ДИЗАЙН НА ДЕБИТНА КАРТА ЗА ДЕЦА И ТИЙНЕЙДЖЪРИ" НА 

МАЙФИН ЕАД, ОРГАНИЗИРАН ОТ МАЙФИН ЕАД 

 

13. Участието в Конкурса не е обвързано с покупката на стоки или услуги. 

 

14. Организаторът има право по всяко време да изиска предоставяне на доказателства 

за самоличността на участник и/или неговия родител/настойник, както и за това, че 

отговаря на изискванията за участие в Конкурса. Ако такива доказателства не бъдат 

представени, Организаторът може да дисквалифицира участник по своя преценка. 

 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛЯ 

15. Победителите в Конкурса се определят от жури до 10.09.2021г. 

катожурито ще избере по 3 Изображения в двете възрастови категории /7-13/ и /14-18 

г./, които печелят по една от обявените награди.  

 

16. Решението на журито е окончателно и обвързващо за Организатора и участниците в 

Конкурса.  

 

17. Победителите и техните Изображения ще бъдат публикувани в интернет на адрес: 

www.myfin.bg на 10 септември 2021 г., а начинът и мястото на връчването на наградите 

ще бъде уговорено допълнително с класираните участници. 

 

18. Наградата на всеки един победител представлява парична сума. 

 

19. Не е разрешено каквото и да е прехвърляне, възлагане или заменяне на Наградата от 

страна на победителя в Конкурса на трети лица; 

 

20. Наградите не подлежат на договаряне и правото за получаването им не може да се 

прехвърля на трети лица. Не може да се получават пари вместо или срещу награди. 

Организаторът си запазва правото да заменя дадена награда с друга или с еквивалента 

стойност, по своя преценка, в случай на обстоятелства извън контрола му. Всички и 

всякакви евентуално дължими данъци във връзка с наградата са за сметка на 

получателя на наградата. 
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21. победителят в Конкурса няма право да претендира от Организатора за изплащане на 

равностойността на Наградата в каквато и да било друга валута различна от  български 

лева . 

ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ 

 

22. С участието си в Конкурса участниците приемат, гарантират и декларират: 

22.1. че ще предпазят, защитят и освободят от отговорност Организатора и неговите 

партньори, свързани лица, дъщерни дружества, рекламни агенции, агенти и техните 

служители, управленски персонал, директори и представители във връзка с каквито и 

да било искове, загуби и щети, произтичащи от тяхното участие в Конкурса и/или 

други дейности, свързани с Конкурса, включително приемането и използването, 

злоупотребата с или притежаването на каквато и да е награда, присъдена съгласно 

настоящите правила; 

22.2. че Организаторът, не отговаря и не може да бъде държан отговорен за каквито и 

да било грешки, пропуски, прекъсвания, заличавания, дефекти и/или забавяне при 

функционирането или предаването от участника на Изображенията, както и в случай на 

повреда на комуникационната линия, кражба или унищожаване на или неоторизиран 

достъп до снимките, предоставени за участие в Конкурса, или изменение на данните за 

регистрация, представени за участие; 

22.3. че Организаторът не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с 

технически повреди на която и да било телефонна мрежа или линии, компютърни 

онлайн системи, сървъри или доставчици, компютърно оборудване, софтуер, 

неполучаване на каквито и да било материали за участие поради технически проблеми 

или поради прекъсване на интернет трафика или поради проблеми с който и да е 

уебсайт, или поради каквато и да е комбинация от предходните, включително каквато и 

да повреда или щета, засегнала компютрите на участниците или компютрите на които и 

да било други лица, имащи връзка с или в резултат на участието, качването (ъплоуд) 

или свалянето (даунлоуд) на каквито и да са материали, имащи отношение към 

Конкурса. 

22.4. че Конкурсът се подчинява на и се урежда от законите на Република България и 

всички спорове, породени от този Конкурс или отнасящи се до него както и правилата 

за участие в него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото 

тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от 

компетентния български съд. 

22.5. че представените за участие материали ще се дисквалифицират, ако Организатора 

по своя преценка установи, че Изображението не е оригинал и/или че същото не 

подлежи на участие, че е непълно, повредено, несъобразено с изискванията, променено, 

подправено, в случай че неговото създаване е съпроводено от нарушения или в случай 

че е създадено измама или кражба; 

22.6. че настоящите правила са обвързващи по отношение на всички участници и 

наградените в Конкурса, и че решението на журито е окончателно по отношение 

определянето на победителите в Конкурса; 

22.7. че Организаторът може да използва по свой избор Изображения, участвали в 

Конкурса, както и името на всеки един от победителите, техните снимки, изображения 

и/или реклама, рекламни съобщения, отнасяща се до Конкурса, но не само или бъдещо 

популяризиране на същия, без за това да е необходимо да заплащат възнаграждение 

или да искат одобрение. 

22.8. че единствено лицата, спечелили награда, носят отговорност за всички данъци 

(било то национални или чуждестранни, включително върху доходите, продажбите и 



налозите върху вноса), таксите и допълнителните налози върху наградите; 

22.9. че ако Победителят няма право да получи или откаже да получи наградата, 

Наградата се счита за надлежно връчена на Победителя и същият няма право да 

претендира и/или да иска от Организатора обезщетение за пропуснати ползи и/или 

причинени вреди и Организаторът по своя преценка може да присъди Наградата на 

друг участник; 

22.10. че Организаторът си запазва правото да провери валидността и автентичността 

на всички Изображения, представени за участие, и/или който и да било участник 

(включително самоличността и адреса на участника) и да дисквалифицират 

Изображение, което не е съобразено с настоящите правила; 

22.11. че неприлагането от страна на Организатора на неговите права на който и да е 

етап от Конкурса не съставлява отказ от тези права. 

22.12. че дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани съгласно ЗЗЛД, 

включително за целите на директен маркетинг, както и да бъдат предоставяни на трети 

лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг. Участниците 

могат да възразят срещу разкриване и използване на личните им данни за такива цели, 

като уведомят Организаторите на адресите според съдебната им регистрация или на e-

mail: konkurs@myfin.bg. 

ЛИЧНИ ДАННИ  

23. Обработване на лични данни от страна на Организатора 

Администратор на лични данни е Организаторът, който обработва личните данни в 

съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 

27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за 

целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите 

получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата 

на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на 

Организатора, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; 

данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, 

която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на 

субектите, се съдържа на www.myfin.bg.  

23.1 Цел 

Организаторът обработва лични данни само на участниците в Конкурса за целите на 

определяне изпълнение на условията за участие, обявление на спечелилите конкурса, 

предоставяне  на наградите.  

23.2 Лични данни, обработвани във връзка с Конкурса 

Организаторът обработва само личните данни необходими за целите на провеждане на 

конкурса, посочени в тези правила. Това са имена, рождена дата на детето-участник, 

имена, телефон и имейл за контакт с родителя/настойника 

23.3. Срокове 

Личните данни ще бъдат обработвани в срок от 1 месец след провеждане на Конкурса и 

обявяване на спечелилите. 
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23.4. Разкриване на лични данни 

Личните данни могат да бъдат разкрити на следните получатели: 

- Национална агенция за приходите - с оглед деклариране на предоставена награда (ако 

това се изисква съгласно законодателството) и спазване на изискванията на 

приложимото законодателство.  

- Други органи на власт – в случаи, предвидени в действащото законодателство. 

- членовете на Журито, както и други подизпълнители, ангажирани от Организатора за 

целите на провеждане на Конкурса или лица, които предоставят съответни услуги – 

банки, одитори, адвокати, професионални консултанти, други – когато това е 

необходимо за легитимния интерес на Организатора с оглед предоставяне на 

определена услуга във връзка с дейността й. 

ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

24. В случай че Конкурсът не се проведе в резултат на настъпването на форс мажорни 

обстоятелства по смисъла на Търговския закон и/или технически проблем, причинен от 

компютърен вирус, програмни грешки, атаки от типа отказ или отказ за обслужване, 

както и поради злонамерена промяна на програмни средства или документи, 

неоторизирана интервенция, измама, технически проблеми или каквито и да било други 

причини, извън контрола на Организаторa, които нарушават или засягат 

администрирането, сигурността, справедливостта, интегрираността или надлежното 

провеждане на този Конкурс, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира 

лицето/лицата, които са се намесили неправомерно, ако същото/ите е/са участник/ци в 

Конкурса, и/или да анулират, прекратят, променят или временно да преустановят 

провеждането на Конкурса. Ако Организаторът отмени или прекрати Конкурса, същите 

нямат никакви права върху представените фотографски материали. 

 

25. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетения на трети лица за 

невярна декларирани данни от тези условия от участник и/или негов родител/настойник 

в Конкурса. Всяка претенция на трети лица следва и ще бъде насочена за 

удовлетворяване единствено и само към участника и/или неговия родител/настойник в 

Конкурса. 

 

26. Организаторът запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително 

има право да прави промени в периода на провеждане на Конкурса, вида и размера на 

наградите, времето и начина на определяне на печеливши. Всички промени влизат в 

сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.myfin.bg. 

  

гр. София,  

21 юли 2021 г. 

http://www.myfin.bg/

