С подаването на заявка за участие всички участници в Конкурса приемат и се
съгласяват с настоящите Общи условия.

ОРГАНИЗАТОР
1. Конкурсът се организира от “Икономедия” АД (наричано по-долу
„Организатор“), в сътрудничество с Посолство на Кралство Великобритания
(Наричано по-долу Съорганизатор).
КОНКУРС
2. Конкурсът цели да подкрепи идеи и проекти в областта на градското
развитие и зелената икономика в следните области: зелена енергия, чист
въздух и транспорт, околна и градска среда, води. Приемат се идеи и проекти,
които ще бъдат реализирани в дадено населено място в България. Предимство
ще имат проекти, планирани за реализация извън столицата София.

3. Състезанието стартира на 22.04.2021 г. и завършва на 30.09.2021 г.

4. Наградените ще бъдат обявени не по-късно от 30.10.2021 г., на специална
церемония. В зависимост от ситуацията с COVID-19, церемонията ще бъде
проведена или на живо в София, или онлайн. И в двата случая присъствието
на наградените на нея е задължително. Неявяване без уважителна причина
води до дисквалифициране.

5. Победителите ще бъдат определени от жури в състав от представители на
Организатора и Съорганизатора, съвместно с други експерти.

НАГРАДИ

6. Победителят ще получи парична награда в размер на 10 хиляди лева и
безплатна менторска консултация.

7. Вторият класиран ще получи парична награда в размер на 5 хиляди лева и
безплатна менторска консултация.

8. Третия класиран ще получи безплатна менторска консултация.

9. Наградите се изплащат по банков път до един месец след обявяването на
наградените.

10. безплатната менторска консултация ще може да бъде резервирана в
удобен и за двете страни час на самата платформа на Bulgarian Advisory
Platform

11. Трите наградени, както и селектирана от Организатора извадка от други
проекти, ще бъдат представени на платформата “Капитал Градове”.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

12. Право на участие имат физически и юридически лица, както и НПО с
постоянен адрес в България.

13. Участието в Конкурса е безплатно

14. Заявките ще бъдат приемани само ако всички задължителни полета са
попълнени.

15. Формулярите трябва да бъдат попълнени на български език.

16. Участниците гарантират, че притежават авторство върху идеята и/или
върху начините на изпълнение.

17. Идея, която e свързана с нарушения на действащото законодателство на Р
България, както и такива, нарушаващи авторски права, ще бъдат отхвърляни, а
съответния проект ще бъде дисквалифициран. На дисквалификация подлежат
и проекти, по отношение на които бъдат предявени претенции от трети лиза
във връзка с права по същите, а в случай, че такива претенции бъдат
предявени срещу награден проект, и същият впоследствие бъде
дисквалифициран - наградата подлежи на връщане.

ЛИЦЕНЗИ И АВТОРСКИ ПРАВА

18. Всеки автор на проект или идея, подадена в конкурса “Градолюбители”,
запазва пълните права върху нея. Всеки автор – участник в конкурса, чийто
проект е спечелил награда, при последващи публикации и представяния на
проекта следва изрично да упоменава, че проектът е спонсориран от „Капитал“
и Посолството на Великобритани

19. С качването на проекта си на сайта на конкурса, участникът дава съгласие
"Икономедиа" и/или посолство на Великобритания да използват информацията
за съответния проект с цел популяризиране на платформата "Градове",
климатичната конференция в Глазгоу COP 26 и самата кампания на
"Градолюбители. Със съгласието по тази точка участникът дава право на
Организатора, респ. Съорганизатора по своя преценка да публикуват и
журналистически материали, пресъздаващи основните цели и идеи на
избраните проекти.

19. Организаторът и съ-организаторите не носят никаква отговорност за
установени по-късно нарушения на авторското право или друго
законодателство на Р България, при създавенето или изпълнението на даден
проект в “Градолюбители”.

ЗАЩИТА НА Лични Данни

20. При събирането и обработването на вашите лични данни, Икономедиа се
подчинява на редица закони и нормативни правила, които разпореждат как да

бъдат извършвани тези действия, за какви цели и какви гаранции за защита на
личните данни да бъдат приложени. Относимата нормативна уредба включва,
но не се ограничава до Общия регламент за защита на личните данни
(Регламент (ЕС) 2016/679), Закона за защита на личните данни, както и
свързаните с тях актове.
21. Когато се регистрирате за участие в конкурса, Икономедиа, като
съорганизатор събира от Вас
следните данни: име и фамилия, телефон за контакт, имейл. Данните са
необходими за целите на участието Ви в конкурса - за идентификация и за
връзка с Вас по въпроси свързани с конкурса.
22. За повече информация относно политиките и практиките, които прилагаме
при обработването на личните Ви данни, както и за правата, които имате във
връзка със събраните от нас лични данни заВас, моля вижте Декларацията за
поверителност на Икономедиа тук:
https://www.economedia.bg/privacy

