Предизвикателство с iCard
„Най-бързите 5“
Правила и условия
1. Предизвикателството „Най-бързите 5“ (Играта) се провежда от
„Айкарт“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК 175325806 със
седалище и адрес София 1407, бул. „Джеймс Баучер“ 76А, ет. 8,
България (наричани "ние")
2. Играта се провежда като част от Startup Weekend Varna (Събитието)
и е достъпна само за участници в Събитието. Всеки участник, който
изяви желание да се включи в Играта, се съгласява да бъде обвързан
от настоящите условия. Уточнения и допълнителна информация може
да получите от модератора на Играта;
3. Задължително условие за всеки участник, който желае да участва в
играта е да е изтеглил дигиталния портфейл iCard от Google Play или
App Store, да се е регистрирал за услугата и да е преминал успешно
видео идентификация. Ако някой участник все още не е изпълнил някое
от горните, може да се обърне към наш човек на щанда на iCard за
съдействие;
4. Механизмът на играта е следният:
• Всички участници, желаещи да се включат в играта, ще трябва да
се разпределят в отбори от по 5-ма души. В случай че на някой
отбор не му достигат хора, ние ще помогнем с намирането на
липсващия участник;
• Всеки отбор трябва да избере лидер, който трябва да “поиска”
през дигиталния портфейл iCard сумата от 5 (пет) лева (Сумата),
като използва функционалността безплатен трансфер за секунди.
• След като всички лидери на отбори получат успешно Сумата, те
следва да се върнат при своите отбори, за да се даде старт на

играта. Старт на играта ще бъде даден, когато всички лидери са
готови;
• Лидерът на отбора изпраща заредената Сума на някой от своите
съотборници, който на свой ред я препраща на следващия. Целта
е сумата да премине през дигиталния портфейл на всеки един от
участниците в отбора, като последният трябва да я изпрати
обратно на iCard бизнес портфейла, чийто номер ще бъде обявен
предварително;
• Победител в играта е отборът, който пръв успее да върне сумата
на бизнес портфейла на iCard;
• След края на играта, модераторът ще обясни повече накратко за
P2P трансферите;
• Всеки участник в отбора-победител ще спечели парична награда
в размер на 50 (петдесет) лева. Печалбата ще бъде преведена на
спечелилите по техния персонален дигитален портфейл iCard на
следващия ден (30-ти септември 2018, неделя);
• На победителите ще бъдат раздадени сертификати, които те
приемат да получат на организирано предаване в деня след
провеждането на Играта;
5. Дигиталният портфейл iCard, който се използва за играта,
представлява платежна услуга и се регулира от съответните общи
условия и договорни отношения, с които се съгласявате при сваляне и
използване на мобилното приложение. Настоящите условия не отменят
или изменят по никакъв начин общите правила за ползване на
дигиталния портфейл, които се прилагат отделно и самостоятелно и ще
бъдат в сила и след приключване на настоящата игра.
6. Победителите в Играта се съгласяват да участват в разумна
публичност след Играта в рамките на Startup Weekend Varna, както и за
използването на снимкови и видео материали с тяхно участие за
рекламни цели на дигиталния портфейл iCard.
7. Тези условия се уреждат в съответствие със законите на Р. България.

Предизвикателство с iCard
„От мнение към управление“
Правила и условия
1. Предизвикателството „От мнение към управление“ (Играта) се
провежда от „Айкарт“ АД, регистрирано в Търговския регистър с ЕИК
175325806 със седалище и адрес София 1407, бул. „Джеймс Баучер“
76А, ет. 8, България (наричани "ние")
2. Играта се проведе между 29.09.2018 (събота) и 07.10.2018 (вторник)
като част от Startup Weekend Varna (Събитието) и е достъпна само за
участници на Събитието. Всеки участник, който изяви желание да се
включи в Играта, се съгласява да бъде обвързан от настоящите
условия. Уточнения и допълнителна информация може да бъде
получена на щанда на iCard на Startup Weekend Varna;
3. В Играта могат да участват само лица, регистрирани за Събитието.
Не се допускат до участие служители на „Айкарт“ АД или компании от
неговата група.
4. Задължително условие за всеки участник, който желае да участва в
играта е да е изтеглил дигиталния портфейл iCard от Google Play или
App Store, да се е регистрирал за услугата и да е преминал успешно
видео идентификация. Ако някой участник все още не изпълнил някое
от горните, може да се обърне към наш човек на щанда на iCard за
съдействие;

5. Механизмът на играта е следният:
• Начало на играта ще бъде дадено в 12:00 часа на 29.09.2018 по
време на Startup Weekend Varna от представител на iCard;

• След официалния старт всеки желаещ да участва ще трябва да
направи кратко ревю / рецензия на дигиталния портфейл iCard под
формата на видео клип. Участникът следва да изпрати видеото на
iCard през Facebook профила "iCard Bulgaria" до 23:59ч. на
02.10.2018. Видео клипове, изпратени след посочените дата и час
няма да участват в играта;
• На следващия ден, 03.10.2018 (сряда) приетите видео клипове ще
бъдат качени в обща папка на Facebook профила iCard Bulgaria,
където ще може свободно да се гласува с натискане на бутона Like
до 23:59ч. на 07.10.2018 (неделя);
• Участникът с най-харесвано видео ще бъде поканен да прекара
един ден като мениджър в iCard;

6. Видео клипът трябва да бъде изпратен лично, през личния Facebook
профил на участника или трети страни са невалидни.
7. Изпратени видео клипове, които се смятат за неподходящи и / или
обидни, няма да бъдат включени в гласуването. Участниците носят
отговорност за съдържанието на предоставените записи.
8. Ние не отговаряме за качеството на изпратените материали, повреди
или други грешки, възникнали при изпращането, както и за видео
клипове, които са непълни, неразбираеми, повредени или не могат да
ни достигнат до съответната крайна дата за изпращане, възникнали по
каквато и да е причина. Доказателство за изпращане не е доказателство
за получаване.
9. Интелектуална собственост
10. Победителят ще бъде уведомен от нас чрез нашия Facebook
профил. За да получи подробности относно използването на наградата,
победителят може да получи допълнителна информация на имейл на
адрес marketingteam@icard.com.
11. Събраните данни, свързани с участниците в играта, ще бъдат
съхранявани и обработвани от нас по време на периода на Играта, за
да ни помогнат да проведем играта. С изпращането на видео клипа, Вие
се съгласявате ние да ги съхраняваме и използваме, като няма как да

участватe без да сте съгласни с това. С участието си в Играта, Вие се
съгласяване с политиката за поверителност на iCard, която може да
бъде открита на нашия Уебсайт (https://www.icard.com/bg).
12. Всички участници приемат, че можем да използваме техните видео
клипове за маркетингови материали.
13. При участие в Играта всеки участник потвърждава, че видео клипът,
който е изпратил, е изцяло негова собственост и представлява негова
творба, както и, доколкото такова участие използва материали, взети,
или предоставени от трети лица, че статутът на тези материали е
напълно зареден, освен ако вече не са защитени от авторско право или
други права на интелектуална собственост. Участниците приемат и се
задължават, че ще пазят iCard от всякакви претенции във връзка с
тяхното участие относно нарушаване на авторското или патентното
право от страна на което и да е трето лице. С изпращането на своя
видео клип всеки участник ни предоставя вечен, безвъзмезден,
неизключителен лиценз за редактиране, публикуване, превод, промяна,
адаптиране, предоставяне и разпространение на неговото съдържание
и информацията в него валиден за целия свят.
14. Всеки участник също така потвърждава, че всяко трето лице, което
е изобразено в изпратен видео клип, е дал разрешението си за
включване на неговия лик, както и за използването на записа,
включващ техния образ.
15. Изпълнение на наградата: Победителят ще бъде поканен да стане
мениджър за един ден в iCard на 30.10.2018 г..
16. Задължения на победителят като мениджър за един ден:
Като мениджър за един ден победителят ще бъде поставен в
максимално близка до естествената работна среда за служител на
iCard. Победителят може да заема позиция в област по преценка на
iCard и в съответствие с нуждите и възможностите на компанията към
момента на изпълнение на наградата. В рамките на своята дейност той
няма да може да взима окончателни решения, които да обвързват
компанията. По време на престоя си победителят ще бъде придружаван
от служител на iCard, който да му съдейства. За престоя си победителят
ще трябва да сключи споразумение за конфиденциалност, както и да

приеме вътрешните правила на iCard. В случай, че победителят откаже
да подпише – iCard няма да може да му предостави наградата.
17. Наградата е непрехвърляема и в случай на невъзможност или
нежелание на победителя да се възползва от нея няма да бъде
заменено с парични алтернативи. iCard си запазва правото да отмени
предоставянето на наградата при наличието на уважителни причини.
18. Дигиталният портфейл iCard, който е предмет на ревютата /
рецензиите предмет на играта, представлява платежна услуга и се
регулира от съответните общи условия и договорни отношения, с които
се съгласявате при сваляне и използване на мобилното приложение.
Настоящите условия не отменят или изменят по никакъв начин общите
правила за ползване на дигиталния портфейл, които се прилагат
отделно и самостоятелно и ще бъдат в сила и след приключване на
настоящата игра.
19. Победителите в Играта се съгласяват да участват в разумна
публичност след Играта в рамките на Startup Weekend Varna, както и за
използването снимкови и видео материали с тяхно участие за рекламни
цели на дигиталния портфейл iCard.
20. Тези условия се уреждат в съответствие със законите на Р.
България.

