Общи условия на играта
"World Class България " 2018

1. Организатор на играта и официални правила
Националното състезание "World Class България", наричано по-долу за кратко Играта,
се организира от „Авенди“ ООД, с ЕИК 130591250 и „А Теам“ ООД, с ЕИК 121483311,
по-долу наречени за кратко Организатори на играта или Организатори. Участниците в
играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на
играта, наречени за кратко Общи условия или Официални правила на играта.
Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на играта на
интернет страницата http://www.WorldClassBulgaria.com. Организаторите на играта си
запазват правото да променят или допълват официалните правила, като промените
влизат в сила след публикуването им на интернет
страницата http://www.WorldClassBulgaria.com. С участието си в Играта всеки участник,
приема, съгласява се и се задължава да спазва Официалните правила на Играта.
2. Продължителност на Играта
Играта стартира на 29-ти ноември2017 г. (сряда) и ще продължи до 16-тимай 2018 г.
включително. В периода на провеждане са включени следните етапи:
Мастър Клас тема 1, стартира от 29-ти ноември 2017 г.
Прием на кандидатури за Предизвикателство 1 на Мастър Клас тема 1 от 29 ноември
2017 г. до 6 декември 2017 г. включително
Полуфинален рунд Тема 1 от 6-ти- ти до 7-ми февруари 2018 включително;
Мастър Клас тема 2, стартира от 7 -ми февруари 2018 г.
Прием на кандидатури за Предизвикателство 2 на Мастър клас по тема 2, от 20-ти
януари до 13-ти февруари 20178г. включително
Полуфинален рунд Тема 2 от 3– ти април до 4- ти април 2018г. включително
Обявяване на 10-те финалиста4 април 2018г.
Двудневен мастър клас за 10-те финалиста с топ гуру от 18- ти до 18-ти април 2018г.
включително
Национален финал – 15/16.05.2018г.

Срокът на играта може да бъде съкратен или продължен, спрямо предварително
обявената крайна дата, с решение на Организаторите, което изменение ще бъде
публикувано на интернет страницата http://www.WorldClassBulgaria.com и влиза в сила
от датата на неговото публикуване.
Участието в играта не е обвързано с покупка.
3. Описание на наградите
Наградата, определена за тази игра е правото на победителя да представлява България
на световния финал на World Class състезанието, който ще се проведе в Берлин,
Германия . Участието в световния финал ще се осъществи на разноски на
Организаторите. Датата на провеждането на световния финал подлежи на допълнително
уточнение, за което спечелилият участник ще бъде уведомен своевременно от
Организаторите.
4. Механизъм на провеждане. Обявяване на победител.
За да бъде включен в Играта, всеки участник трябва да отговаря на следните
задължителни условия:
1. Заведението, чийто представител е участникът, трябва да осигури дистрибуция
на шест или повече бранда от следната селекция продукти – Ketel One или Ciroc,
Zacapa 23, The Singleton 12 год./Talisker 10 год., Don Julio Blanco или Don Julio
Reposado, Bulleit Bourbon или Bulleit Rye, Tanqueray No. Ten
2. За периода на провеждане на Играта заведението, чийто представител е
участникът, трябва да осигури представяне в заведението и/или менюто на 3 или
повече коктейла с продукти от горната селекция, всеки от които за период от 4
или повече седмици. Коктейлите трябва да отговарят на изискванията на Играта
описани в т.4
За успешна регистрация се изисква участникът да изпрати мейл на лицето за контакти
Николай Нейков на имейл адрес nneykov@avendi.bg или да му се обади на телефон
0879947023, за да предостави необходимите данни (три имена, години, телефон за
контакти, мейл адрес и др.) за участие и регистрация.
При участие в повече от 1 предизвикателство в рамките на програмата участникът
получава автоматично 5 бонус точки към оценките на коктейлите си.
Всеки участник има възможност да акумулира допълнителни бонус точки чрез
публикации на собствените си профилни страници във Фейсбук и Инстаграм, като
тяхната тематика трябва да бъде релевантна на темите в играта и собственото им
участие и да е с оригинално съдържание. Техният брой публикации трябва да е поголям или равен на 10, за всеки период „Прием на кандидатури“ описан в точка №2.
(Публикациите се считат за валидни, ако са въведени задължителните хаштове
#worldclassbg и #worldclass2018. Ако публикацията съдържа продукт от портфолиото
на марките, участващи в играта е препоръчително маркирането им с адекватния хаштаг
(например #bulleitbourbon). След успешно завършване на периода (спазване на
времевите ограничения и броя публикации), състезателя автоматично добавя 10 бонус
точки към резултата си за предстоящия полуфинален рунд.

5 допълнителни бонус точки могат да бъдат придобити при предаването на
съдържанието на менюто за активация в обекта, в които състезателя работи в срок,
подлежащ на допълнително пояснение от Организаторите.
Допълнителни бонус точки ще се дават от „тайнствен клиент“, който ще
попълва специална оценъчна карта със следните показатели:
- Активирано World Class меню (точка 4.2.)– 5 точки
- Видимост на горепосочените 6 продукта от портфолиото – 5 точки
- Препоръка от бармана на коктейл от активираното меню – 10 точки
Всяка кандидатура за коктейл трябва да отговаря на следните изисквания, за да бъде
счетена за валидна:
1. Рецептата за коктейл трябва да бъде авторска в съответствие с темата на етапите
„Предизвикателство“, описани в т.2.
2. Рецептата трябва да бъде споделена на български или английски език.
3. Мерната единица за количеството на съставките, описани в рецептата, трябва да
бъде милилитри (изключение се прави за дашове и капки, но само в случаите на
люти сосове, битерси и подобни).
4. Съдържанието на основната спиртна напитка в коктейла трябва да бъде поголямо или равно на 30 ml. Основната спиртна напитка трябва да бъде избрана
от селекцията продукти, описани в раздел „Портфолио“ на интернет страницата
http://www.WorldClassBulgaria.com
5. Когато коктейлите включват домашно приготвени съставки (като сиропи,
инфузии, домашно приготвени битерси) тяхната рецепта и метод на приготвяне
трябва да бъдат описани и приложени.
6. Броят съставки, използвани в коктейла, е ограничен до седем, като комплексните
домашно приготвени съставки се считат за една
7. Декорациите трябва да бъдат ядливи, но могат да бъдат закрепени със стик,
сламка, виличка или друг вид барманско пособие.
8. Количеството плодови сокове трябва да бъде изразено в гореспоменатите мерни
единици (например „изцеден половин лимон“ е неприемливо описание в
рецептата).
9. Лед, пара, течен азот, и други спомагателни компоненти (лецитин, лигнин,
желатин, NO2, CO2 и т.н.) не се считат за компоненти и трябва да се упоменат
само в полето за метода на приготвяне.Само декорациите, които са свързани с
рецептата, темата или историята на коктейла се приемат за валидни и част от
рецептата.
10. Позволено е използването на всички видове смесителни съдове.
11. Участникът трябва да даде име на коктейла. Нецензурни думи, жаргон, имена,
които подбуждат към етническа омраза или имена, които не са подходящи за
публика под 18 годишна възраст са забранени.
12. Позволено е използването на всички видове чаши и съдове.
13. Снимката на коктейла може да бъде направена от ъгъл по избор на участника
(ако желае да приложи такава).

Всяка валидна кандидатура ще бъде оценявана от двама съдии. Максималният брой
точки, които един участник може да акумулира в оценъчния лист е 200 точки,
увеличена с евентуалните гореописани бонус точки
Съдията ще оценява всяка валидна кандидатура по следните критерии:
1. Творчество – способността да се комбинират интересни вкусове и съставки. За
уникалните предложения се оценява оригиналността на подхода, а за
предложенията, които са римейк на класически рецепти се оценяват детайлите и
способността за собствена интерпретация. Името на коктейла също се оценява
от гледна точка на творчески подход
2. Представяне на основната напитка – оценява се качеството на избора на основна
спиртна напитка и дали участникът се е възползвал от специфичните
характеристики на основния продукт в рецептата
3. Техника – оценява техническите умения (употреба на инструменти, ефективност,
професионализъм, гарниране, външен вид на напитката) на участниците по
време на приготвяне на коктейла
Участниците трябва да кандидатстват с оригинални коктейли в съответствие с темата на
етапите „Предизвикателство“, описани в т.2.
Победителят в играта ще бъде обявен на националния финал. Шампионът на България
може да бъде отличен само в една подкатегория. Името на победителя ще бъде
оповестено и на уебстраницата на играта www.worldclassbulgaria.com
5. Право на участие
Играта е валидна за всички бармани над 18 годишна възраст към момента на участие,
живеещи и работещи на територията на Република България. В играта нямат право да
участват служителите на Авенди ООД и А Теам ООД, както и членове на техните
семейства.
Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител, но в играта
могат да участват само регистрирани Участници.
6. Отсъствие на парични алтернативи
Не се допуска замяна на награда срещу пари и други изгоди.

7. Прекратяване на играта
Организаторите имат неотменимо право да прекратят играта по всяко време, обявявайки
това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни обстоятелства (природни
бедствия, пожар, земетресение, и др. ). В тези случаи на участниците не се дължи
компенсация.
Организаторите имат неотменимо право да продължат срока на играта, след
публикуване на съобщение за това на интернет страницата
http://www.WorldClassBulgaria.com.

8. Публичност. Личните данни.
С участието в тази игра участниците приемат и се съгласяват, че в случай на участие в
състезанието, техните имена и снимки както и те самите, биха могли да бъдат
използвани в аудио, печатни и видео материали от Организаторите, като не се дължи
заплащане от страна на последните. Допълнително, участниците се съгласяват
Организаторите или оторизирани от организаторите лица да комуникират с тях
посредством телефонни разговори, имейл и SMS съобщения по време на играта и за
период от три месеца след края й. Изпратените лични данни ще служат за установяване
на контакт с участника. Участникът носи отговорност за верността на предоставените
данни по време на играта.
Всички Участници в играта се съгласяват, че техни лични данни, включително, но без
да се ограничава до техен образ, глас, имена (потребителски имена) и изявления на
участниците, могат да се използват напълно безплатно от Организатора за целите на
настоящата игра, в това число да се публикуват на интернет и facebook страницата
имената (потребителски имена на участниците) и снимки/образ и изявления на
участниците и да се ползват при рекламиране на играта и печелившите й, продукти и
услуги на Организатора, включително чрез реклами в печатни и електронни медии и
използване на образи на участници в играта в такива реклами.
9. Интелектуална собственост
Участниците, с приемането на настоящите официални правила и с участието си в
играта, изрично се съгласяват и потвърждават, че всички права на интелектуална
собственост включително, но не само, върху снимки и др. са притежание единствено
и само на Организаторите. Участниците в играта, безусловно се съгласяват, че
Организаторите, имат изключителното право да използват всички създадени в хода на
играта обекти на интелектуална собственост.
Всички материали, публикувани на уеб страницата на играта
http://www.WorldClassBulgaria.com., са защитени с авторски и сродни права и не могат
да бъдат копирани, възпроизвеждани, разпространявани, преиздавани, публикувани,
използвани или предавани под каквито и да е форми и начини, без предварителното
писмено съгласие на собственика на авторските и сродните права. Всички търговски
марки, които са показани, по графичен или словесен начин, на уебстраницата
http://www.WorldClassBulgaria.com., са собственост на Организаторите на играта и/или
на други лица. Строго се забранява използването от страна на Участниците, на каквото
и да е съдържание по начин, различен от предвидения в тези Условия за ползване, без
писмено разрешение от собственика на съдържанието. Материалите, публикувани на
http://www.WorldClassBulgaria.com., се предоставят само за законни цели. Уведомяваме
ви също, че правопритежателите, настойчиво ще отстояват своите права върху
интелектуална собственост с цялата сила на закона, включително чрез търсене на
наказателно преследване.

10. Допълнителни условия.

1.Настоящите Официални правила ще бъдат достъпни на интернет адрес
http://www.WorldClasssBulgaria.com за периода на валидност на играта. Участниците се
задължават да познават тези Официални правила и да ги спазват.
С приемане на настоящите Официални правила, участникът декларира, че участието му
в играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторите не отговорят за
евентуално причинени на Участника при участие в играта вреди, освен ако са
причинени умишлено.
Организаторите не носят отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в
играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на
непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет и в
предоставянето на услугите извън контрола на Организаторите.
2. Организаторите не носят отговорност за каквито и да са смущения или технически
п р о бл е м и , о с у е т я в а щ и п о л з в а н е т о н а интернет ст раницат а на играт а
http://www.WorldClasssBulgaria.com, вследствие на експлоатиране на оборудването на
Участника.
3. С приемането на настоящите Общи условия Участникът декларира, че осъзнава
възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на
интернет връзката до интернет страницата на играта, които могат да възникнат
независимо от положената грижа отстрана на Организаторите. Участникът декларира,
че няма да претендира каквито и да било обезщетения от Организаторите за пропуснати
ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе
прекъсвания или затруднения на интернет връзката, включително и по отношение на
капацитета на тази връзка.
4. Организаторите не гарантира, че участието в играта ще бъде непрекъсваемо,
навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това е извън техните
възможности, контрол и воля. Организаторът не носи отговорност за загуба на
съхранявана информация, системни сривове или поява на технически проблеми,
свързани с участието в играта.
11. Временни санкции
1. Организаторите имат право незабавно и без предизвестие да спират и ограничават
участието на Участник, когато последният действа в противоречие със закона,
настоящите Общи условия, Правилата за работа на интернет страницата, морала и
добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до
потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на Участника до интернет
страницата на играта, както и до премахване на публикации от последния .
2. В горните случаи Организаторите не носят отговорност за претърпени вреди и
пропуснати ползи на Участника или трети лица, настъпили вследствие спирането,
ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането,
загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали
или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез
интернет страницата на играта.

3. Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на Участника би
могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни
органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха
помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното
престъпление.
12. Обезщетения
1. Участникът е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички
претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви
разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени
искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в играта
в нарушение на действащото законодателство, настоящите Общи условия и Правилата
за работа на интернет страницата.

13. Защита на личните данни
1. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и с регистрацията си, се счита,
че Участникът е изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и
обработвани от Организаторите.
2. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно
Закона за защита на личните данни.
3. Организаторите полагат дължимата грижа събирането, обработването и
съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно спазване
на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
4. Организаторите отговарят за защита на информацията на Участниците, станала им
известна по повод на играта, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на
непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
5. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от Организаторите за
предлагане на нови услуги на потребителите (безплатни или платени), за промоции,
организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, освен в
случай на изрично несъгласие за това на Участника, изразено при регистрацията.
6. Организаторите имат право да ползват събраната информация, за да предлагат свои
собствени или предлагани от други лица стоки и/или услуги, да прави запитвания по
най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
7. Описаните по-горе цели, за които може да се ползва информацията не са
изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Организаторите.
8. Организаторите се задължават да не следят, редактират или разкриват никаква лична
информация за Участника или за участието му в играта и да не предоставят събраната
информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и
други, освен в случаите когато:
• е получено изричното съгласие на Участника при регистрацията или в по-късен
момент

• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според
действащото законодателство са упълномощени да изискват и събират такава
информация при спазване на законово установените процедура
• информацията относно личните данни се предоставя на служители или
подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с провеждане на играта
• други, посочени в закона случаи.
Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и предоставяна на
трети лица единствено за посочените по-горе цели или други не забранени от закона
цели.
14. Други условия
1. Предвидените в настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се
считат за валидно извършени, ако са направени под формата на телеграма с обратен
текст, писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане
на виртуален бутон в интернет страницата на Организатора и други подобни, доколкото
изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде
възпроизведено.
2. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска кутия (имейл), то
изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Организатора, дори ако
не е било получено.
3. Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже
недействителна, това няма да доведе до недействителност на Общите условия, на други
клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните
норми на закона или установената практика.
4. За всички неуредени от настоящия Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България
5. Всички разходи, свързани с участието на Участника за участие в играта, като достъп
до Интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно тези Общи условия се
поемат от Организаторите, са за сметка на Участника.
6. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля,
включително при следване на посочената по-горе процедура. В случай че съгласие не
бъде постигнато спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд, със
седалище в град София.
С приемането на настоящите Общи Условия, Участниците се считат информират, че
всяка предметна печалба, чиято пазарна цена е над 30 лв. е облагаема по смисъла на чл.
13 ал.1 т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Участниците
са длъжни да декларират тази печалба в годишната си данъчна декларация пред
Национална Агенция по Приходите. Организаторът се задължава заедно с всяка
предметна печалба (награда) с пазарна стойност над 30 лв. да осигури и предостави на
участник, който е спечелил наградата на стойност над 30 лв., удостоверение или друг
документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилият наградата участник
може да използва удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на
наградата при подаване на своята годишна данъчна декларация в съответствие с
разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Настоящите Официални правила (Общи Условия) ще бъдат публикувани на
горепосочената уебстраница на ? от която дата, ще бъдат и в сила.

