Правила за участие в Конкурс на тема
„Иновации и напредък в името на общата кауза – за свят без HIV”
1. Период за участие:
Периодът за участие в Конкурса е от 00:00 ч. на 26.06.2019 г. до 24:00 ч. на
11.11.2019 г.
2. Организатори на Конкурса:
Организатор и Спонсор на конкурса е ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД, представител
на ViiV Healthcare за България, вписано в Търговския регистър към Агенцията по
вписванията с ЕИК 131159254, с адрес гр. София, бул. Цариградско шосе 115Г,
ет.9.
Официални партньори на Конкурса са:
- PR Play
- Българско дружество по инфекциозни болести
- Южно-Българско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и
паразитология
- Национална пациентска организация
- Фондация И
- CheckPoint София
Участието в конкурса не е обвързано с покупка на продукт/продукти, предлагани
от Организатора и не е обвързано с каквато и да е промоционна дейност.
Конкурсът се организира и провежда само на територията на Република
България.
3. Участници:
3.1.Участник в Конкурса може да бъде всяко физическо лице над 18 години, което
желае да се включи, в ролята си на журналист от електронна, печатна или
онлайн медия, блогър или представител на неправителствен или частен сектор
в областта на здравеопазването.
3.2. Желаещите да се включат е необходимо да подготвят и публикуват
материал, свързан с темата на Конкурса. Материалите могат да бъдат с
национално или регионално покритие и включват следните видове: новини за
печатни и електронни медии, аналитични статии, видео и аудио материали,
репортажи, радио и телевизионни програми, публикации в блогове и уебсайтове.

3.3. Включвайки се и участвайки в конкурса, участниците се ангажират с тези
официални правила на Конкурса и приемат, че са задължени да спазват техните
разпоредби, както и декларират, че отговарят на изискванията за участие.
3.4. В Конкурса нямат право да участват служители на Организаторите, описани
в т.2
4. Механизъм на участие:
4.1.За да се включи в Конкурса, участникът трябва да изпрати поне един свой
материал по темата „Иновации и напредък в името на общата кауза – за свят без
HIV”
4.2. Материалите следва да отговарят на следните критерии:
• Да представят зададената тема на Конкурса;
• Да са публикувани или разпространени в периода на Конкурса;
• Да са на български език;
• Да не са участвали в друг конкурс по тази тема, или да са
получавали
национална,
регионална,
европейска
или
международна награда
• Да бъдат оригинална работа на участника и да не нарушават
авторските или сродните им права на трети лица. Ако възникне
оплакване или претенция, то кандидатът се задължава да поеме
защитата срещу такива претенции за своя сметка и да освободи
организаторите от каквито и да е подобни обвинения и претенции;
• Не трябва да нарушават етичните норми в журналистиката и да не
съдържат обиди на етническа, расова, верска или сексуална
основа.
4.3. Всеки участник попълва приложения формуляр и го изпраща по Имейл на
konkurs@prplay.net в срок до 24:00 ч на 11 ноември 2019 г. Попълването на
всички полета на формуляра е задължително.
Формуляр за кандидатстване в конкурс
„Иновации и напредък в името на общата кауза – за свят без HIV”
СРОК за подаване на формуляра: 11 ноември 2019 г. 24:00ч.
Име и фамилия

Телефон и електронна поща за контакт

Име на медията, за която работите/ сайт/
неправителствена организация/ блог

Заглавие на материала

Линк към мястото където материала е
публикуван или Сканирана статия
Категория

Правила за участие в Конкурса

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на
Европейския парламент и на Съвета от 27
април 2016 (GDPR) относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното
движение на такива данни, който влиза в сила
на 25 май 2018 г., моля да потвърдите, ако сте
съгласни със следните точки.

☐ Телевизионен репортаж/ интервю
☐ Статия/ интервю в печатно издание
☐ Обзорен материал/ интервю в радио
☐ Материал/ публикация в онлайн медия
☐ Материал/ публикация в личен блог
☐ Материал/ публикация в сайт на
неправителствена организация или частен сектор
☐ Съгласен съм с правилата за провеждането на
Конкурса
Съгласен съм да предоставя за обработка и
съхранение горепосочените мои лични данни на
ГлаксоСмитКлайн ЕООД с цел:
ДА ☐ НЕ ☐ - участието ми в Конкурс „Иновации
и напредък в името на общата кауза – за свят без
HIV”, получаване на информация за Конкурса и
осъществяване на комуникация във връзка с
Конкурса
ДА ☐ НЕ ☐ - получаване на покани/ прес
съобщения относно бъдещи събития на здравна
тематика
ДА ☐ НЕ ☐ - името ми да бъде публикувано на
уебсайта на ГлаксоСмитКлайн ЕООД
http://bg.gsk.com и на интернет сайтовете и
Facebook фен страниците на партньорите в
Конкурса в качеството ми на участник в Конкурса и
автор на публикуваните там мои материали

Декларирам, че:
☐ съм запознат с информацията относно
обработването и съхранението на личните ми
данни и
☐ съм запознат с доброволния характер на
предоставените от мен лични данни и материали.
☐ съм наясно, че мога да оттегля съгласието си
личните ми данни да продължат да бъдат
съхранявани и обработвани от ГлаксоСмитКлайн
ЕООД във всеки един момент като се свържа с
организацията Администратор чрез посочените подолу данни за контакт. Оттеглянето на съгласието не
засяга законосъобразността на обработването,
основано на дадено съгласие преди неговото
оттегляне.

Информация относно обработването и
съхранението на лични данни съгласно GDPR

Администратор
на
лични
данни
е
ГЛАКСОСМИТКЛАЙН ЕООД, представител на ViiV
Healthcare за България, вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК
131159254, с адрес гр. София, бул. Цариградско
шосе 115Г, ет.9.

Администраторът ще обработва посочените в
този формуляр лични данни на участниците в
Конкурса само за целите на обработване, за които
е получил съгласие по-горе.
Администраторът ще споделя данните с
партньорите в Конкурса и със свои подизпълнители
(обработващи) – агенции за организиране на
събития и др.
Личните данни на участниците ще бъдат
обработвани и съхранявани от Администратора в
срок до десет години.
Правата по GDPR на субектите на лични данни
могат да бъдат упражнени с писмено заявление до
данните за контакт на Администратора: достъп;
коригиране; изтриване; ограничаване на
обработването; преносимост; възражение
(включително срещу директен маркетинг); жалба
до КЗЛД, гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
2 и по съдебен ред; право на оттегляне на
даденото съгласие по всяко време.

4.4. Всеки участник в конкурса може да изпрати до 3 материала.
4.5. Участниците изпратили повече от посочените материали, имат право да ги
подават, но материалите им няма да влязат в конкурсния формат и няма да
бъдат оценявани и класирани. До участие в конкурса и оценяване ще бъдат
допуснати първите 3 материала на участника според времето на подаване им.
4.6. Участие в конкурса ще вземат само материали, които са подадени
доброволно към организаторите.
4.7. GSK България и партньорите в конкурса не задават теми и не влияят върху
съдържанието на материалите
4.8. Условие за участие в конкурса е GSK България и Партньорите на Конкурса,
да публикуват предоставените от участниците материал/ материали на тема
„Иновации и напредък в името на общата кауза – за свят без HIV” на
корпоративния уеб сайт на GSK България http://bg.gsk.com и на уеб сайтовете и
Facebook фен страниците на партньорите в конкурса, с посочване на линк към
първоначалния източник на материалите, с цел популяризиране на
инициативата на Конкурса сред обществеността С приемането на настоящите
правила всеки участник дава съгласието си за публикуване на материалите му
съгласно предходното изречение, както и се задължава да осигури съгласието
за публикуването на материалите от трети лица (например медията, за която
работи), ако такова съгласие е необходимо.

5. Определяне на победителите и Награди:
5.1. Победителите в Конкурса се избират от независимо жури, съставено от
представители на организациите-партньори.

5.2. Всеки подаден материал за Конкурса, се оценява от независимото жури, по
следните критерии:
• Възможност за проследяване на темата в развитие
• Отразяване на резултатите, постигнати до момента по отношение на
ранната диагностика и повишения контрол на заболяването
• Материалът е фокусиран върху намаляване на стигмата в обществото към
пациентите, живеещи с ХИВ/ СПИН
• Отговорност, съпричастност и солидарност към проблемите на
пациентите с ХИВ/СПИН
• Обективност и достоверност при представяне на дадена тема, свързана с
„Иновации и напредък в името на общата кауза – за свят без HIV”
• Повишаване на информираността относно сексуално-предаваните
инфекции и необходимостта от редовно тестване
• Позитивност при общото представяне на темата
5.3. Всеки от критериите се оценява с точки от 1 до 6, като всеки член на журито
попълва самостоятелно точките по критериите. Максималният брой точки, които
един материал може да получи от един член на журито, е 42 точки. След като
всеки член на журито оцени всеки подаден за участие в Конкурса материал,
точките се сумират.
5.4. Журито на Конкурса, избира за победител материала, получил най-висок
брой точки, за всяка от категориите:
• Телевизионен репортаж/ интервю
• Статия/ интервю в печатно издание
• Обзорен материал/ интервю в радио
• Материал/ публикация в онлайн медия
• Материал/ публикация в личен блог
• Материал/ публикация в сайт на неправителствена организация или
частен сектор
5.5. При наличие на повече кандидати от една категория, събрали еднакъв найвисок брой точки при оценяването от Журито, всички те получават награда и се
обявяват за победители в съответната категория
5.6. Член на журито няма право да гласува за материал на участник, с който
работи или е работил в една медия или по проект (неправителствен/ частен
сектор) през периода януари 2018 – ноември 2019 г., тъй като това би било
считано за конфликт на интереси.
5.7. Победителите в Конкурса се обявяват на 27 ноември 2019 г., по време на
официална церемония, където всеки от победителите в отделните категории,
получава награда – почетен плакет.
5.8. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е
друга равностойност.

6. Допълнителни разпоредби
6.1.Организаторът на Конкурса има право по своя преценка да прекрати
Конкурса по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които
възпрепятстват провеждането му, включително, но не само – злоупотреби,
нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на
административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Организаторът не
дължи каквато и да е компенсация на Участниците.
6.2. Печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да
участват в публични прояви на Организатора с цел популяризиране на
инициативата на Конкурса, без да получават допълнително възнаграждение за
това.
6.3. С участието си в Конкурса и изпращането на материал по време на Конкурса,
всеки Участник приема настоящите Правила.
6.4. Организаторът има право по всяко време да изменя и допълва настоящите
Правила
6.5. Организаторът си запазва правото по своя преценка и според техническите
възможности на уеб сайта си, да не качи всички материали, подадени за участие
в Конкурса
6.6. Евентуално възникнали спорове между Организатора и участниците в нея се
решават чрез преговори или в краен случай, при невъзможност да се постигне
съгласие, спорът се решава от компетентните съдилища в гр. София.
6.7. Информация във връзка с Конкурса може да бъде получена на интернет
страницата ГлаксоСмитКлайн ЕООД
Настоящите Правила влизат в сила от 00:00 ч на 26 юни 2019 г.

