
 

Правила за провеждане на конкурса  

„Зеленият транспорт на бъдещето“ 

Настоящите Правила (“Правилата“) определят реда и условията за провеждане на конкурс 
“Зеленият транспорт на бъдещето“ (“Конкурса“) и уреждат отношенията между Организатора 
и физическите лица - участници в Конкурса.  

1. Организатор на конкурса 

Организатор на конкурса “Зеленият транспорт на бъдещето“ е Shell България ЕАД, ЕИК 
831915840, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1505, район Оборище, бул. 
„Ситняково“ № 48, Сердика офиси, ет.8. 

2. Цели на конкурса 

 Конкурсът “Зеленият транспорт на бъдещето“ има за цел да даде възможност на 
български ученици от основни и средни училища на територията на България да 
представят в ръчно рисувани рисунки размер А4 или А3 своята визия за бъдещето на 
транспорта, изправени пред предизвикателствата на намаляващите енергийни ресурси 
и замърсяването на въздуха. 

3. Изисквания към участниците 

 В конкурса могат да участват само ученици от 5 до 12 клас на основните и средните 
училища в България. 

 Участието в Конкурса не е обвързано със закупуване на продукти и/или със заплащане 
на такса за участие. 

 Един ученик има право да участва с не повече от 1 рисунка.  

4. Процедура за участие 

 Участниците в конкурса ще бъдат разделени в две възрастови групи: 
o I група – ученици от 5 до 7 клас включително 
o II група – ученици от 8 до 12 клас включително 

 Всички участници трябва да изпратят рисунките си за своя сметка по поща или по 
куриер на хартиен носител на адрес: София 1000, ул. Георги С. Раковски № 135, вх. Б, 
ет. 1, AMI Communications. Всяка рисунка трябва да бъде придружена от прикрепен лист, 
на който четливо са написани трите имена на автора, класа и училището, в които учи, 
телефон на родителя/настойника и електронна поща на родителя/настойника за 
връзка. Крайният срок за изпращане на рисунките е до 24:00 часа на 30.06.2017 г. 
Рисунките, изпратени след тази дата, няма да бъдат разглеждани и няма да бъдат 
допуснати до участие в конкурса, без задължение за Организатора да уведомява 
участниците за извършеното дисквалифициране. 

 Рисунките трябва да отразяват идеите за:  



 
o Форма на транспорта на бъдещето и/или 
o Енергия за транспорта на бъдещето (с грижа за околната среда) 

 Кандидатите трябва да участват в конкурса индивидуално. Не се допуска съвместно 
участие с една рисунка на две или повече лица.  

 Рисунки, изпратени от участници, които не отговарят на условията за участие , посочени 
в настоящите правила, няма да бъдат разглеждани и няма да бъдат допуснати до участие 
в конкурса без задължение за Организатора да уведомява участниците за извършеното 
дисквалифициране. 

 С изпращането на рисунка за конкурса участникът и/или неговият родител/настойник 
заявява, че е запознат с настоящите Правила, приема ги и се задължава да ги спазва. 

 Рисунки, изпратени за участие в Конкурса, не подлежат на връщане.  

 5. Критерии за оценяване на проектите.  

Проектите ще бъдат оценявани по следните критерии:  

Рисунки на ученици 5-7 клас: Спазване на условията на конкурса; Оригиналност и 
индивидуалност на рисунката;  

Рисунки на ученици 8-12 клас: Спазване на условията на конкурса; Оригиналност и 
индивидуалност на рисунката;  

6. Конкурсно жури 

 Председател на журито е  талантлив български художник, носител на авторитетни награди 
и международно признат. 

 В състава му, освен Председателят, влизат: главният изпълнителен директор на Shell 
България, г-жа Камелия Славейкова, представител на Министерство на транспорта, 
автомобилен журналист, художник – експерт по детска рисунка. 

 Съставът на журито разглежда постъпилите рисунки и извършва селекция на най-добрите 
от тях.  

 Победителите ще се определят на заседание на журито, чрез гласуване.  
 Финалният състав на журито ще бъде обявен на уебсайта www.shell.bg на 7 юли 2017 г. 
 Имената на победителите в Конкурса ще бъдат обявени най-късно на 28 юли 2017 г. на 

уебсайта www.shell.bg. Решението на журито е окончателно и обвързващо всички 
участници.  

7. Награди. Получаване на наградите  

Победителите на първо, второ и трето място и в двете групи ще бъдат наградени с предметни 
награди, както следва:  1-во място – лаптоп, 2-ро място – таблет и 3-то място – Shell брандирана 
количка Ferrari с дистанционно управление. 

Победителите получават и почетна грамота от Shell България. 

Всички селектирани от членовете на журито рисунки, които не са сред наградените, получават 
поощрителна награда. Носителите на поощрителна награда получават почетна грамота от 
Shell България, шапка и тениска, брандирани с логото на Shell Eco-marathon. 

http://www.shell.bg/
http://www.shell.bg/


 
Организаторът информира наградените участници по електронна поща и по телефон, 
посочени при регистрацията за участие. В случай, че до 24 ч на 7 юли 2017 г. в 7-дневен срок 
след датата на оповестяване на наградените не може да бъде установена обратна връзка с 
печелившия, той губи правото си на награда и се заменя от следващ участник в конкурса, според 
броя на получените от журито гласове. 

Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организатора на посочен от печелившия адрес 
за сметка на Shell България. В случай, че в срок до 31 юли 2017 г. участникът не може да бъде 
намерен на посочения адрес, той губи правото си на награда и се заменя от следващ участник в 
конкурса, според броя на получените от журито гласове. 

Всички победители и участници получили поощрителни награди ще бъдат помолени да 
подпишат декларация, в която се съгласяват на следните условия: 

 Снимки на участника и/или неговата рисунка и неговите имена да бъдат използвани от 
Организатора в интернет, видео и печатни материали; и 

 Личните данни на участника (име, населено място, училище, клас) да бъдат 
предоставени на Организатора и да бъдат използвани за целите на Конктурса, 
включително да бъдат обявени в интернет, видео и печатни материали;  

7. Авторски права  

С участието си в конкурса участникът декларира и гарантира, че материалите, предоставени за 
участие в конкурса, са оригинални произведения, създадени единствено от него, че те не 
нарушават каквито и да било авторски права, търговски марки, права на личността, 
публичността или права върху интелектуална собственост на което и да било лице или 
организация и че никоя друга страна няма каквито и да било права, право на собственост, 
претенции или права на участие във връзка с материалите за участие в конкурса.  
 
С включването си в конкурса участникът предоставя безвъзмездно на Организатора авторските 
права на изпратените материали, както и правото на използването им за целите на 
Организатора, включително, но не само правото на: възпроизвеждането им, разпространение 
на оригиналите или копия и екземпляри от тях сред неограничен брой лица, включително в 
печатни и/или електронни медии. 
 
Всеки участник носи пълна отговорност и се задължава да обезщети Организатора и всички 
трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, 
за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени 
искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Конкурса в 
нарушение на действащото законодателство и настоящите Правила.  
 
8. Лични данни  
 
С изпращането на документи за участие в Конкурса участниците дават съгласието си да 
предоставят свои лични данни на Организатора,  който има право да ги съхранява и обработва 
за целите на Конкурса в качеството му на регистриран администратор на лични данни, в 
съответствие с приложимия Закон за защита на личните данни. Организаторът полага 
дължимата грижа и предприема необходимите технически и организационни мерки за защита 
на личните данни на участниците в Конкурса. Всяко искане за достъп, актуализиране или 
поправка на личните данни трябва да бъде отправено към Организатора на адреса, посочен по-
горе. 



 
 
Организаторът има право да предоставя информация, съдържаща лични данни на 
участниците, на свои служители или подизпълнители, за дейности, свързани с провеждане на 
Конкурса.  
 
9. Отговорност  
 
Организаторът на конкурса няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод 
претенции за получаване на награди, предявени от участници, които не са обявени като 
победители в конкурса.  
 
Организаторът има право едностранно да прекрати конкурса, ако се появи нарушение или 
злоупотреба с настоящите правила или при извънредни обстоятелства. Организаторът в такъв 
случай няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците 
ползи, резултат от такова прекратяване. 
 
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 интернет, технически проблеми, евентуални 
прекъсвания и друг вид затруднения, осуетяващи ползването на интернет страницата и др. под. 
обстоятелства, които могат да възникнат независимо от положената грижа от страна на 
Организатора. С приемането на настоящите Правила 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 обстоятелства. 
 
Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове 
или поява на технически проблеми, свързани с участието в Конкурса.  

 
10. Други условия  
 
Всички разходи свързани с участието в Конкурса като достъп до Интернет мрежата или 
пощенски разходи за изпращане на рисунките до Организатора, са за сметка на участниците.  
 
За всички неуредени от настоящите Правила се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство на Република България.  
 
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че 
съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд 
със седалище в град София.  
 
Допълнителна информация, свързана с Конкурса може да бъде получена чрез запитване на e-
mail:. office@amic.bg 

 
Организаторът си запазва правото да прави промени в условията на конкурса. 
 

 


