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Общи условия за организиране и провеждане на 

Конкурс “Годишни награди на Асоциацията на Кеймбридж училищата в 
България” 

 

 

1. Организатор на Конкурса 

Организатор на конкурса “Годишни награди на Асоциацията на Кеймбридж 
училищата в България” (“Конкурсът“) е Сдружение “Асоциацията на Кеймбридж 
училищата  в България”, ЕИК 175419337, със седалище и адрес на управление: 1574 
София, ул. „Никола Тесла“ № 5, сграда BSR 2, ет. 4 („Организатор“). 

Задължително условие за участие в конкурса е участниците да спазват условията 
и разпоредбите на описаните по-долу правила, наречени за кратко “Общите 
условия”.  

Организаторът на Конкурса си запазва правото едностранно да променя или 
допълва Общите условия по всяко време, като промените влизат в сила след 
публикуването им на уебсайта на Асоциацията на Кеймбридж училищата  в 
България. 

 

2. Територия на провеждане на Конкурса  

Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България, като 
участници в него могат да бъдат единствено учители, директори и учебни 
заведения, имащи постоянен адрес, респективно седалище на територията на 
страната. 

 

3. Дефиниции  

Учител – специалист-педагог, който обучава ученици в съответно учебно 
заведение на територията на Република България; 

Кандидат или Участник –  учител, директор или училище, подал лично или за 
който е подадена от колега или друго лице заявка за участие в Конкурса;  

Номиниран – кандидат, достигнал до участие във финалната фаза на Конкурса;  

https://www.cambridgeschools.bg/
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Победител – кандидат, класиран на първо място от журито и спечелил награда в 
една от категориите на Конкурса 

Училище - учебно заведение (СОУ, ГПЧЕ, школа и др.), находящо се на територията 
на Република България 

Директор - длъжностно лице, което ръководи учебно заведение 

 

4. Срок на конкурса  

Конкурсът ще се проведе от 14.10.2021 г. до 9.12.2021 г. включително. Кандидатите 
могат да изпращат своите заявки за участие от 14.10.2021 г. до 15.11.2021 г. 
Обявяването на победителите ще се осъществи на церемония по награждаване на 
08/09.12.2021 г. 

 

5. Регламент на конкурса  

В конкурса “Годишни награди на Асоциацията на Кеймбридж училищата в 
България“ могат да участват всички членове на Сдружението, както и физически 
лица на възраст над 18 години включително, които имат постоянна или временна 
адресна регистрация на територията на Република България и работят в 
учреждение, което е член на Сдружението.  

Категориите, в които може да се кандидатства и ще бъдат връчени отделни 
награди са: 

1. Училище на годината; 

2. Учител на годината; 

3. Директор на годината. 

 

За участие в Конкурса е необходимо кандидатът да попълни онлайн форма от 
съответната конкурсна категория, в която желае да вземе участие. Адресът, на 
който се намира формата е https://survey.alchemer.eu/s3/90390471/nagradi-2021 

 

Участието в конкурса е безплатно.  

 

Специалната награда за “Изключителни постижения в образованието” се връчва 
лично от председателя на Сдружение „Асоциацията на Кеймбридж училищата в 
България“ по негово усмотрение. За тази награда не се кандидатства и не се 

https://survey.alchemer.eu/s3/90390471/nagradi-2021
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приемат номинации. Тя отразява училището, което през годините е показало 
дългосрочния си ангажимент към постоянно разработване на нови методи на 
преподаване, внедряване на иновативни педагогически похвати и представяне на 
традиционното образование по нов и достъпен за учениците начин.  

Специалната награда за „Най-добро представяне в състезанието KGL“ се връчва по 
заслуги, според представянето на участниците в посоченото състезание, като за 
нея също не се кандидатства и не се приемат заявки за участие и номинации.  

 

6. Определяне на печелившите участници. Награди. Получаване на наградите.  

Комисия от представители на Сдружение “Асоциацията на Кеймбридж училищата 
в България” следи дали кандидатите и получените формуляри отговарят на 
условията за участие в Конкурса и в случай на съответствие ги разпределя в 
съответните конкурсни категории. След 26.11.2021 г. и при условие че Конкурсът 
не е продължен, Комисията съставя списък с  участниците, допуснати до 
финалната фаза на Конкурса, и разпределението им по категории, както и обявява 
кандидатурите, чието участие в Конкурса е отказано или не е прието поради 
наличието на някоя от причините, посочени в т. 11 по-долу.  

Списъкът с допуснатите до финалната фаза участници се предава на независимото 
жури, което определя печелившите в Конкурса. Резултатите от оценките на журито 
и класирането в Конкурса се отразяват в протокол, в който се посочва съставът на 
журито, оценка за всеки номиниран, победителите във всяка категория, дата на 
съставяне на протокола.  

Спечелилите Конкурса ще получат материални награди.Печелившите ще бъдат 
обявени на 08/09.12.2021 г. 

В случай че определеното за победител лице откаже да получи наградата или не 
предостави необходимите данни за получаването й в срок от 7 дни от съобщаване, 
че е спечелил в съответната категория, ще се счита, че последният изрично отказва 
да  получи наградата. В този случай се счита, че Организаторът е изпълнил изцяло 
и надлежно задълженията си към номинирания и е освободен от каквато и да е 
отговорност спрямо него.   След изтичане на предоставения срок за получаване на 
наградата, респективно  за предоставяне на адрес за получаването й 
Организаторът има право да се разпорежда с наградата както намери за добре, 
изцяло по свое усмотрение.  

Номинираните участници, които са обявени за победители, ще бъдат уведомени по 
един от следните начини: на посочените от тях телефон и/или имейл адрес или на 
церемонията по награждаване.  

Победителите в Конкурса ще бъдат информирани за датата и часа на връчването 
на наградите, както и за всякакви формалности, като например документи, чрез 
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които да се идентифицират лицата с цел проверка на самоличност и други 
подобни.. Уведомяването за датата и часа на награждаването се извършва не по-
късно от 5 дни преди планираната дата за връчването на наградите.  

Ако определеното за победител лице няма възможност да присъства на 
официалното връчване на наградите, наградата му се изпраща по пощата на 
посочената от него постоянна или временна адресна регистрация. 

 

7. Отговорност  

Организаторът на Конкурса не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни 
дела, свързани със собственост на регистриран профил. Организаторът на 
Конкурса си запазва правото да откаже предложения с неприлично съдържание. 
Организаторът на Конкурса не носи отговорност за злоупотреби от трети лица  
поради използване/попълване на чужди лични данни, доколкото Организаторът 
не разполага със средства за проверка на самоличността на кандидатите, преди 
достигане до финалната фаза на Конкурса. Организаторът на Конкурса не носи 
отговорност за грешни или непълни данни за контакт на участниците в Конкурса.  

 

8. Прекратяване и продължаване на конкурса  

Организаторът запазва право да прекрати изцяло или в конкретни части Конкурса 
по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни 
обстоятелства, включително, но не само в случай, че поради пандемия или други 
причини е налице забрана за провеждане на мероприятия и събиране на място на 
повече от определен брой лица, като церемонии по награждаване или други 
подобни. В тези случаи на Участниците и номинираните не се дължи компенсация. 
Организаторът има безусловно право да продължи срока на Конкурса, след 
публикуване на съобщение за това на уебсайта на „Асоциацията на Кеймбридж 
училищата  в България“ - https://www.cambridgeschools.bg/ 

 

9. Защита на личните данни  

С подаване на заявка за участие в Конкурса участниците декларират , че 
предоставят, своите и тези на евентуално номинирано от тях трето лице лични  
данни, доброволно и са информирани, че събирането им от Организатора 
енеобходимо условие за участие в Конкурса иса запознати, че, Организаторът ще 
обработва предоставените лични данни за целите на организиране и провеждане 
на Конкурса, съгласно описаните тук Общи условия.. 

Организаторът Сдружение “Асоциация на Кеймбридж училищата в България” е 
Администратор на лични данни по смисъла на действащото законодателство и 
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декларира, че обработва и съхранява предоставените лични данни в съответствие 
със Закона за защита на личните данни, Общия регламент за защита на личните 
данни (GDPR) и приложимите норми на българското и европейското 
законодателство. Всеки участник лично или чрез своя законен представител има 
право да поиска от Организатора да заличи или коригира предоставени лични 
данни като изпрати заявка за това на e-mail: data@klett.bg 

Участник, по отношение на когото е налице уважено искане за заличаване на 
личните данни, ще прекрати своето участие в Конкурса, тъй като посочването на 
имена, възраст и адрес е задължително условие за участие в Конкурса. 

Срокът на съхранение на личните данни е до приключване на Конкурса и до 5 (пет) 
години след това за печелившите участници. Лични данни на некласирани ще 
бъдат съхранявани до 6 (шест) месеца след приключване на Конкурса. 

 

10. Съдебни спорове  

Всеки спор между Организатора на Конкурса и Участниците в него ще се разрешава 
на база взаимни отстъпки и договорености, а при невъзможност за постигане на 
такива, спорът ще се отнася за разрешаване от компетентния съд.  

 

11. Правна рамка  

Приложимо към настоящия Конкурс и всички произтичащи от провеждането и 
организацията му въпроси е българското право.  

 

12. Недействителност 

Ако някоя от разпоредбите на тези Общи Условия се окаже невалидна по силата на 
съдебно решение или поради новости в законодателството и други подобни, 
останалата част от Общите условия остават в сила.  

 

13. Други 

Настоящият Конкурс не представлява хазартна дейност, съгласно разпоредбите на 
Закон за хазарта. Организаторът на Конкурса може да откаже участието на 
кандидат в Конкурса, в случай че действията на участника нарушават 
разпоредбите на българското законодателство и/или на тези Общи условия,  
представляват заплаха за доброто име и репутация на Организатора или по 
някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи. 
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14. Отговорност на участниците в случай на вреди за Организатора 

Независимо от факта, че участие е било отказано и не е прието от Организатора, 
участникът е изцяло отговорен за действия или бездействия, в резултат на които 
са причинени вреди на Организатора.  

 

15. Форс мажор и други причини влияещи на хода на Конкурса 

Организаторът на конкурса си запазва правото да прекратява, спира Конкурса или 
променя неговите условия без предупреждение и конкретна причина, 
включително, без ограничение, ако реши, че Конкурсът не може да се проведе по 
план и в случай на пандемия, извънредна епидемиологична обстановка или друга 
подобна ситуация, свързана с риск за здравето на населението и присъстващите на 
мероприятия, поява на технически неизправности като напр. бъгове, неразрешена 
намеса в техническата инфраструктура, технически проблеми, извънредни / 
форсмажорни обстоятелства или друга причина извън контрола на Организатора, 
които могат да засегнат организирането, провеждането, администрацията, 
сигурността, справедливостта и честността на Конкурса. Във всеки случай на опит 
за фалшифициране или неразрешена намеса, Организаторът си запазва правото да 
анулира участието на участник, заподозрян в гореспоменатите дейности. 
Организаторът на конкурса не носи никаква отговорност в случай на нарушение от 
страна на участниците на точка 7 от настоящите Общи условия.  

 

16. Ограничение на отговорността 

Организаторът не носи отговорност в случай че достъпът до уебсайта на 
„Асоциацията на Кеймбридж училищата  в България“ не е възможен, поради 
каквато и да е причина извън неговия контрол, както и за настъпване на каквито и 
да е други обстоятелства извън неговия контрол – като например непреодолима 
сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в 
предоставянето на телекомуникационни и други услуги.  

Организаторът не носи отговорност и за каквото и да е съдържание, което може да 
се окаже или е признато за незаконосъобразно и е достъпно директно на 
официалната или друга страница в социалните мрежи, вкл., но не само във 
Фейсбук, Инстаграм и прочие, или е достъпно посредством препратка от страница 
в социалните мрежи или от официалния уебсайт на Организатора, поставена в 
банер, хиперлинк или друга подобна. 

Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, 
произтекли от използването, достъпът или недостоверността на такива материали 
и съдържание.  



 

 

 

 

7 

 

  
 

Асоциация на Кеймбридж училищата в България 
Създадена от издателство КЛЕТ България с подкрепата на Cambridge University Press 

Седалище: ул. Никола Тесла 5, сграда BSR II, ет. 4, 1574 София, ЕИК 175419337 
Тел.: (02) 843 20 70, www.cambridgeschools.bg 

 

Организаторът не гарантира, че достъпът до уебстраницата на Асоциацията на 
Кеймбридж училищата  в България и тази за Конкурса ще бъде непрекъсваем, 
навременен, сигурен и свободен от грешки, тъй това е извън възможностите, 
контрола и волята на Организатора.  

Организаторът може да премахва постове на участници, съдържащи обиди и 
квалификации на расова, религиозна, полова, етническа основа, както и 
нецензурни думи и изрази от всякакъв вид.  

Организаторът не носи отговорност, в случай че на територията на страна, 
различна от Република България, настоящият Конкурс не отговаря на местните 
законови изисквания. В такъв случай отговорен за участието си и регистрацията 
си в конкурса е само и единствено участникът, респ. лицето, номиниращо участник. 

Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно предадена 
информация или за човешка грешка, техническа неизправност, изгубени или 
забавени при преноса данни, пропуск, прекъсване, изтриване, повреда или 
неизправност на интернет връзка, компютърна техника и софтуер, 
невъзможността за достъп, до който и да уеб сайт или онлайн услуга.  

 

17. Заснемане на церемонията по награждаване, разпространение на данни за 
номинирани и спечелили участници. 

Организаторът ще организира видео и аудио заснемане на цялата церемония по 
награждаване, включително официалните части преди и след самата церемония. 
На присъстващите ще бъде дадена възможност да не попадат в обхвата на 
заснемане, като на място ще бъдат насочени към определените за това зони, които 
ще бъдат извън обсега на видео и аудио заснемането.  

Победителите, респ. упълномощените да получат награда от тяхно име физически 
лице декларират, че са запознати, че ще бъдат видео и аудио заснети, тъй като 
церемонията ще бъде отразена в медиите и Организаторът е поел договорни 
задължения за осигуряване заснемането на церемонията и връчването на 
наградите на победителите в съответните категории. 

Номинираните и спечелилите участници в Конкурса ще бъдат публично 
разгласени, като двете им имена, длъжност и съответно учреждение, в което 
преподават ще се предоставят на представители на медии, с които Сдружението се 
е договорило да извършат дейност по популяризиране на Конкурса и 
победителите в него, а така също и дейността на Сдружението като цяло. 
Номинираните и спечелилите с подаване на заявка за участие, респ. след 
уведомяване от комисията, че са допуснати до финална фаза на база подадена 
заявка от друго лице за участието им в Конкурса, имат право на възражение срещу 
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публичното разгласяване на личните им данни. За целите на предходното 
изречение, лицата следва да подадат писмено искане до имейл адрес: data@klett.bg  

 

 18. Влизане в сила на Общите условия. Обвързваща сила. 

Настоящите Общи Условия ще бъдат достъпни на уебсайта на “Асоциацията на 
Кеймбридж училищата в България”. 

Участвайки в тази Конкурс, участниците декларират, че са запознати с тези Общи 
условия и се задължават да ги спазват.  

 

Настоящите Общи условия влизат в сила от 14.10.2021 г 

 


