
 

 

 

 

Общи условия 
 
I. Организатор: 
 
Предизвикателството Hack-A-Plastic се организира от Фондация “За нашето море” и 
Агенция Имп-Акт. Оперативната координация се осъществява от Фондация “За нашето 
море”.  
 
II. Право на участие  
 
В предизвикателството са поканени да участват всички български граждани или 
чуждестранни граждани, пребиваващи на територията на България, които имат 
креативни идеи за преизползване на пластмаса и смелостта да ги защитават и 
отстояват. Не се допуска до участие организатора, неговите служители и/или членове 
на семействата им, както и свързаните с тях лица.  
 
Могат да участват както самостоятелни физически лица с идеи — студенти, артисти и 

професионалисти, така и юридически лица и екипи от фирми, стартъпи, 

неправителствени организации, арт колективи и неформални групи.  

 
III. Условия за участие  
 
В Състезанието има право да участва всяко физическо или юридическо лице, 
наричано по-долу Участник, което отговаря на следните условия:  
- Да участва сам или в екип от максимум 5-ма души;  
- Да спазвате настоящите Общи условия за участие в предизвикателството.  
 
За да участвате в състезанието, е необходимо да направите следното:  
 
Стъпка №1: Регистрация за участие 
 

Качете кратко (не повече от 3 страници във формат .pdf) описание на своята идея във 

формата за участие на сайта www.foroursea.org/challenge или ни я изпратете на 

s.dinovska@foroursea.org до 20-и ноември.  

 

Представянето на всеки проект е добре да включва визуализация на проекта и трябва 

да включва отговори на следните въпроси: 

1) Представете идеята си с текст до 100 думи.  

2) Каква е ползата от вашия проект и за решаването на какъв проблем допринася?  

3) Какво е посланието, което отправя проектът?  

4) Опишете следващите стъпки в реализацията и развитието на проекта?  

5) Име, телефон и имейл за връзка 
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Стъпка №2: Присъствие  
 
Всички регистрирани участници в предизвикателството са поканени присъстват на 
презентациите пред журито, които ще се проведат на 1 декември, в допълнително 
обявено време и място. Журито ще разгледа и оцени всички предложени идеи и ще 
селектира финалистите за втори кръг идеи. Авторите им ще бъдат поканени да 
презентират концепциите си на живо пред журито на 1-ви декември. Организаторите 
ще се свържат само с участниците, които са поканени да участват с презентация на 
втори кръг от предизвикателството. 
 
Стъпка №3: Презентации 

Участието във втория кръг е възможно само чрез презентация лично от участника 

и/или екипа физически на мястото на събитието. В случай, че участникът е 

възпрепятстван да участва физически, може да направи онлайн презентация след 

изрична предварителна уговорка с организатора. Всеки участник на втори кръг от 

предизвикателството ще разполага с 5 до 10 мин. за представяне на проекта си пред 

журито – точното времетраене ще бъде определено след края на регистрацията. 

Отборът преценява как и чрез какви визуални средства ще представи своето 

предложение.  

 
IV. Награди  
 
Трите идеи, класирани от журито на първо място, ще получат менторство от 

партньорите в проекта за следващи стъпки от развитие на идеята си и предметни 

награди.  

 

Победителят с най-много точки ще получи парично възнаграждение на стойност 

1000 лв. 

 
Организаторът си запазва правото, при несъответствие на данните или 
предложението, подадено от печелившия участник или екип и/или при попълнени 
неверни данни за контакт и други груби етични или правни нарушения, да предостави 
отличието на друг участник/ екип по реда на номинациите.  
 
При невъзможност за установяване на контакт с някои от отличените участници и/или 
при попълнени некоректно или неверни данни, наградата се предоставя на следващия 
участник по реда на номинациите.  
 
V. Отговорност на Организатора и/или трети лица, заети с инициативата  
 
При всички случаи, спечелилият участник/ екип ще получи наградата, за която е 
отличен, съгласно условията посочени тук. С предаване на наградата организаторът  



 

 

 

 
и/или трето лице, заето с инициативата се освобождава от всяка по-нататъшна 
отговорност. Авторското право върху идеята остава собственост на участника и/ или 
екипа, участник в предизвикателството. Споровете между трети лица относно правото 
на собственост върху разработения продукт не засягат принципа на предаване на 
отличието от организатора на лицето, чиято претенция е представена пред 
организатора, съгласно разпоредбите на тези Общи условия. Личните данни на 
участниците подлежат на проверка от организатора. Организаторът не се задължава 
да води кореспонденция относно претенции за участие в предизвикателството, 
предявени след края му.  
 
VI. Забрана за трансформация на отличията  
 
Спечелилият Участник в предизвикателството може да получи единствено обявената 
награда. Предметни награди не могат да се трансформират в парична равностойност.  
 
VII. Прекратяване на предизвикателството  
 
Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати 
предизвикателството по всяко време, в случай че настъпят материални злоупотреби, 
нарушаване на Общите условия или форсмажорни обстоятелства. Прекратяването се 
обявява на интернет страницата и Фейсбук страницата на проекта. В тези случаи на 
участниците не се дължи компенсация.  
 
VIII. Спорове  
 
Всеки потенциален спор между организатора и участниците в същото се решава чрез 
преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се 
решава от компетентните съдилища в гр.София. Настоящата разпоредба има силата 
на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал. 2 от ГПК.  
 
IX. Публичност и лични данни  
 
С участието си в настоящото предизвикателство Участниците декларират и се 
съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за 
участие и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си, като 
предоставят изричното си съгласие, организаторът да обработва предоставените от 
тях лични данни, включително да ги предоставя на трети лица.  
 
Участниците се съгласяват, че техните имена, снимки, изображения или други лични 
данни, използвани в представянето на проекта, могат да бъдат разгласени публично и 
да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от организатора и/или 
посочено от последния трето лице, като организаторът не дължи заплащане за това, 
включително, но не само, в случай на получаване на награда.  
 
Личните данни, събрани за целите на настоящото предизвикателство, се предоставят 
от Участниците доброволно, като последните имат право на достъп до тях и  



 

 

 

 
коригиране на така събраните данни. Личните данни на участниците ще бъдат 
ползвани само и единствено във връзка с конкретния проект и неговото 
популяризиране.  
 
Спечелилият участник се съгласява, че той и/или отбора, в който участва, могат да 
бъдат снимани по време на церемонията и събитието – и снимките с негово и тяхно 
участие да бъдат публично разпространявани от организатора чрез различни 
комуникационни канали и използвани в други кампании и събития.  
 
X. Общи условия  
 
Общите условия ще бъдат достъпни на Интернет адрес: www.foroursea.org/challenge  
 
Участниците приемат задължителността на тези Общи условия и се съгласяват да 
спазват техните и разпоредби.  
 
Координатор на кампанията и лице за контакти от страна на организатора:  
Светла Диновска, s.dinovska@foroursea.org  
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