
Общи условия за участие в инициативата #Стига Мрън 

Раздел I: Общи разпоредби  

1. Инициативата “Стига мрън” (Инициативата) се организира от „Силвърлайнинг комюникейшънс” ЕООД 
(Организатор).  

1.1. Идеята за тази Инициатива е вдъхновена от миналогодишен фейсбук пост на известния канадски 
астронавт Крис Хедфийлд, който обобщи в 46 точки някои от най-добрите вести за 2016 г.:  
https://www.facebook.com/AstronautChrisHadfield/posts/1502900363061029 

2. Период на Инициативата: старт на 11 декември 2017, с неопределен край.  

2.1. Организаторът си запазва правото да променя периода на Инициативата, ако сметне, че това е 
необходимо.  

3. Участието в Инициативата НЕ Е обвързано с покупка, нито с изрично събиране на лични данни - 
потребителят може да остави малко име, две имена или псевдоним по свое усмотрение, доброволно.  

4. Участвайки в Инициативата, участниците приемат тези общи условия и се ангажират да спазват техните 
разпоредби. В случай че участник не е съгласен или не приема изменение на Общите условия, участникът 
следва да преустанови участието си в Инициативата.  

5. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Общите условия, като промените влизат в 
сила след публикуване на сайта stiga-mrun.thedots-agency.com.  

Раздел II: Механизъм на Инициативата 

1. За да се включи в Инициативата, потребителят трябва да изпълни следните стъпки:  

1.1 Единствено да попълни контактната форма - име/псевдоним и добра вест.  

2. Всички потребителски съобщения подлежат на модерация в рамките на 3 работни дни.  

3. Организаторът си запазва правото да проверява достоверността на фактите, които потребителите 
изпращат, и да преценява ДАЛИ да публикува изпратеното. 

4. Организаторът не носи отговорност в случаите, при които потребителят по някаква причина не е успял да 
уточни необходимите детайли. Организаторът не носи отговорност за опити за изпращане, които са били 
невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.  

https://www.facebook.com/AstronautChrisHadfield/posts/1502900363061029
http://stiga-mrun.thedots-agency.com


Раздел III: Други  

1. Включвайки се в Инициативата, участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си 
данни (собствено име/на и текст на съобщение) за цели, свързани с Инициативата, популяризирането ѝ и 
последващи активации на Инициативата за неопределен период от време в бъдеще.  

2. Всички участници са длъжни да спазват общите условия на Инициативата, които ще бъдат достъпни на 
сайта.  

3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Инициативата по всяко време, обявявайки това на 
сайта, като в тези случаи не дължи предупреждение или компенсации на участниците. 

4. Организаторът на Инициативата не е длъжен да води кореспонденция, свързана с претенции от страна 
на участниците.   

5. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да включва съдържанието, с което са участвали в 
Инициативата, в публични изяви и други разпространения без допълнителна компенсация или 
възнаграждение. Подобни публични изяви могат да включват имената и съобщенията, които участниците 
са качили на сайта, публикувани или разпространени в медиите и публичното пространство.  

6. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до сайта на Инициативата по каквито 
и да било причини.  

7. Участници, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително 
уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за 
неподходящо и неуместно, несъвместимо с Инициативата, обидно или дискриминационно. В тези случаи 
решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане. 


