Правила за провеждане на томбола с награда
книга, осигурена от „И-Кард“ OОД,
организирана в рамките на Конференцията за свободен софтуер и софтуер с
отворен код OpenFest – 5-ти и 6-ти ноември 2016 година

Какво е необходимо да направите, за да участвате в томболата?
За да участвате в томболата, трябва да попълните нашата кратка
регистрационна форма за участие. Регистрационната форма може да
намерите на следните интернет адреси:
1. www.e-card.bg;
2. www.openfest.e-card.bg.
Регистрационната форма включва попълване на валиден e-mail адрес на
участника и посочване на темата на книгата, от която участникът се
интересува. Участникът може да избере измежду следните книги:
• The Design and Implementation of the FreeBSD Operating System
• Learning MySQL and MariaDB: Heading in the Right Direction with
MySQL and MariaDB
• Beginning Perl (Wrox Programmer to Programmerwrox Beginning
Guides)
• Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set
Организаторът осигурява награден фонд от 20 книги.
Кой може да участва в томболата?
В томболата може да вземе участие всеки, който е попълнил успешно
регистрационната форма за участие.
Участието в томболата не е обвързано с покупката на стока или услуга от
организатора.
Едно лице може да участва само веднъж с един e-mail адрес.
Периодът на провеждане на регистрацията
05.11.2016 г. до 15.00 часа на 06.11.2016 г.

за участие в томболата е от

Тегленето на жребия ще бъде извършено на 06.11.2016 г. след 18.00 часа
на мястото, определено за провеждане на Конференцията.
Тегленето се извършва от представител на организатора, чрез генератор на
случайни числа.
Спечелилите участници ще бъдат уведомени на посочения от тях в
регистрационната форма e-mail адрес. В същото съобщение ще бъдат
уведомени и за начините, по които могат да получат наградата си. В случай,

че в 30-дневен срок, участникът, спечелил наградата, не потвърди начина,
по който желае да получи същата, то той губи правото си върху нея.

Други условия
Участникът в томболата, спечелил наградата няма право на замяна на
спечелената награда с паричната й равностойност.
Включвайки се в настоящата томбола, участниците дават съгласие и
предоставят данните
в регистрационната форма доброволно като
необходимо условие за участие в томболата.
Предоставената от участниците информация ще бъде използвана единствено
от организатора за определяне на спечелилия участник и осъществяване на
връзка с него и с цел информиране за друг събития и инициативи,
организирани от И-Кард ООД.
Организаторът „И-Кард“ ООД си запазва правото да променя условията на
настоящите правила.
Настоящите правила влизат в сила на 06.11.2015 г., и са изменени и
допълнени на 03.11.2016 г.

