КУЛИНАРНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО vol.01: сладки изкушения
... с индустриален коноп
ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
Немската марка за продукти от био индустриален коноп hanf&natur и ebag.bg Ви предизвикват
да развихрите кулинарно въображение и да се включите в първия конкурс за най-сладка, найизкушаваща, и най-креативна рецепта с продукти от индустриален коноп.
I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите Правила на промоцията („Правила“) уреждат реда и начина за участие в
промоцията „КУЛИНАРНО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО vol.01: сладки изкушения ... с индустриален
коноп“ ("Промоцията").
2. Организатор на Промоцията е Коноп Хаус ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция
по вписванията с ЕИК 205539154, ДДС № BG205539154 със седалище и адрес на управление:
област София, община Елин Пелин, гр. Елин Пелин, ул. Стефан Караджа 8.
3. Промоцията се провежда в периода от 30.09.2019 г. до 20.10.2019 г. включително („Период на
провеждане”).
4. Промоцията се организира и провежда на български език само за територията на Република
България.
5. Условията са достъпни през целия Период на провеждане на Промоцията на сайтовете
www.konopphaus.bg и www.ebag.bg, секция Новини/Блог
ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
6. Право да участват в Промоцията имат всички физически лица с постоянен адрес в България,
които към датата на участие са навършили 18 години.
7. Участие в Промоцията е възможно само при спазване на настоящите Условия. С изпълнението
на което и да е действие във връзка с участие в Промоцията, съответният Участник декларира, че е
запознат с тези Условия, разбира ги и се съгласява с тях.
III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
8. Участието в Промоцията е обвързано с покупка на поне един продукт с марка hanf&natur от
сайта www.ebag.bg.
9. В периода от 30.09.2019 г. до 20.10.2019 г. вкл. всеки, отговарящ на изискванията на чл. 6 и чл.
8 може да участва с неограничен брой рецепти.
10. Всички рецепти е необходимо да бъдат придружени с описание на необходимите съставки,
точни грамажи и начин на приготвяне, както и поне една снимка, на която се вижда
приготвеното ястие с поставена до него кутия на продукта/продуктите с марка hanf&natur, които
са използвани. В случай, че снимките са повече от една, композициите могат да бъдат различни

и/или да не включват продуктите на hanf&natur, но задължително на поне една от всички той
трябва да присъства.
11. Рецептите се изпращат по електронен път на promo@konopphaus.bg от същия мейл адрес, с
който е направена поръчка за покупка на продукти от онлайн магазина www.ebag.bg.
12. Всеки Участник може да участва в Промоцията неограничен брой пъти в рамките на Периода
на провеждане на Промоцията.
13. Организаторът си запазва правото да продължи (или прекрати) срока на играта, като разгласи
това по подходящ начин. При допълнителни въпроси във връзка с промоцията можете да се
свържете с нас на info@konopphaus.bg.
14. Организаторът си запазва правото по време на самата Промоция и/или след нейното
приключване да публикува изпратените от уастниците рецепти на своя сайт и FB страница/група,
като изрично посочва авторите (с оригиналния начин на изписване на техните имена и/или други
инициали, които са посочени при изпращането на рецептите към адрес promo@konopphaus.bg)
15. Всички рецепти ще бъдат внимателно прегледани и обсъдени между Организаторите, сайта
ebag.bg и специалния арбитър – Елица Сърбева (Cake and Pancake - place for food and travel blog).
След обсъждането, журито ще избере кои 3 рецепти-финалисти да приготви, така както са описани
от техните автори и съответно да опита, с цел максимално обективно решение. Авторите на 3-те
рецепти ще бъдат поканени също да присъстват при желание, като за целта те ще бъдат изрично
уведомени в писмен вид на посочените от тях e-mail адреси. Снимки и бюлетин от въпросното
събитие, което ще се проведе в ресторант +това, гр. София, ще бъдат надлежно отразени както на
сайта www.konopphaus.bg, секция Новини, така и на FB страницата на Организатора.
16. Имената на всички спечелили ваучери за пазаруване в ebag.bg, ще бъдат публикувани на
сайтовете www.ebag.bg и www.konopphaus.bg най-късно до 31.10.2019 г. Всички победители ще
получат своите персонални промо кодове за пазаруване на съответните стойности по електронен
път (на имейл адреса, с който са се регистрирали за промоцията и с който са извършили покупката
през ebag.bg – т.е. и в двата случая те трябва да съвпадат!).
IV. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. ДРУГИ.
17. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време поради технически
причини, относими промени в действащото приложимо законодателство, разпореждания на
компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. водещи или които могат
да доведат до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други
обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи
Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Промоцията е
причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за
възстановяване на причинената вреда.
18. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участия, които са се
забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с
комуникационните системи.

19. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на
Участника или негово имущество по време на, във връзка с или по повод на участието му в
настоящата Промоция, които не са пряка и непосредствена последица от това участие, освен при
умисъл или груба небрежност от страна на Организатора.
20. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително
уведомление. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на
допълнително обсъждане.
21. Организаторът си запазва правото да изменя Условията през Периода на провеждане
Промоцията при възникване на технически причини или поради промени в действащото
приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи,
както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат
информирани съответно. Изменените Условия и ще бъдат в сила за всички трети лица от момента
на публикуването им на интернет страницата на Организатора.

