ОБЩИ УСЛОВИЯ – РАБОТИЛНИЦА ПО ПИСАНЕ И
ПРЕЗЕНТИРАНЕ НА СЦЕНАРИЙ
Този документ урежда реда, условията и начина за участие в Работилница по
писане и презентиране на сценарий, която се организира от АРТИНЕРЕР ООД
(„Организатор”).
Общите условия за участие в работилницата са публикувани на интернет
страницата www.slavconf.com/storysells.
І. Описание на работилницата, условия за участие.
1. Работилницата се провежда в периода от 01.05.2020 г. до приключване
на периода с лекционна, практическа и презентационна част на работилницата
(„Период на работилницата").
2. В работилницата могат да участват хора без ограничение на възрастта,
които пишат на български език. За участници под 18-годишна възраст трябва да
се добави декларация от настойник.
3. Участниците извършват валидна регистрация при заплатена сума спрямо
представените от Организатора параметри. Регистрацията изисква подпис на
документа „Формуляр за участие” и съпътващите го декларации.
4. Участниците попълват основна информация в документа „Форумуляр за
участие” като: Три имена, година на раждане, електронна поща и актуален номер
на телефон.
ІІ. Съгласие с Общите условия.
5. С отбелязване „Съгласен съм с условията“, с който се финализира
процесът на регистрация, Участникът (лично или с настойник) декларира, че е
запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава
безусловно да ги спазва.
III. Промени в Общите условия.
6. С оглед периодично допълване и модификации на работилницата,
усъвършенстването и разширяването ѝ, Общите условия могат да бъдат
променени едностранно от Организатора.

7. Измененията и допълненията на тези Общи условия се публикуват на
интернет страницата www.slavconf.com/storysells и влизат в сила за всички
Участници, считано от деня на публикуването.
8. Организаторът заличава регистрацията и прекратява участието на
Участник, заявил изрично чрез изпращане на e-mail до Организатора, че не е
съгласен с измененията и допълненията на Общите условия.
ІV. Права върху интелектуална собственост.
9. Организаторът запазва правото си да предлага абстракти на продуктите
на Участници на продуценти и инвеститори.
10. Всички Участници (лично или с настойник) с регистрацията си за участие
се съгласяват, че без да се ограничават до техен образ, глас, имена и изявления
на участниците, могат да се използват напълно безплатно от Организатора за
целите на настоящата работилница, в това число да се публикуват на интернет
страницата имената и снимки/образ и изявления на участниците и да се ползват
при рекламиране на работилницата и други събития на Организатора,
включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи
на участници от работилницата в подобни реклами.
11. Съдържанието на работилницата НЕ е достъпно за разглеждане от
всеки посетител, но в работилницата могат да участват само регистрирани
Участници, отговарящи на условията за участие.
V. Ограничаване на отговорността.
12. С приемане на настоящите Общи условия Участникът (лично или с
настойник) декларира, че участието му в работилницата e изцяло на негов риск и
отговорност. Организаторът не отговоря за вреди, причинени на Участника при
участие в работилницата.
13. Организаторът не носи отговорност за вида, характера и съдържанието
на изпратената от участниците в работилницата информация и материали, под
формата на текст.
14. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на
участие в работилницата при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол
- случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа
и в предоставянето на услугите извън контрола на Организатора.

15. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или
технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата,
вследствие на експлоатиране на оборудването на Участника.
16. С приемането на настоящите Общи условия Участникът (лично или с
настойник) декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и
друг вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет
страницата на работилницата и съпъстващите канали за комуникация, които
могат да възникнат независимо от положената грижа отстрана на Организатора.
Участникът декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от
Организатора 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.
VI. Защита на личните данни.
17. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия и със заявяване
на искане за регистрация (след попълване на Формуляр за участие и
съпътстващите декларации) се счита, че Участникът (лично или с настойник) е
изразил съгласие предоставените от него данни да бъдат съхранявани и
обработвани от Организатора.
18. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни
съгласно Закона за защита на личните данни.
19. Организаторът полага 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.
20. Организаторът отговаря за защита на информацията на Участниците,
станала им известна по повод на работилницата, предмет на тези Общи условия,
освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени
действия на трети лица.
21. Организаторът има право да предоставя информация по предходната
точка на служители или подизпълнители на Организатора за дейности, свързани с
провеждане на работилницата.
VIІ. Други условия.
22. 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, 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 точно възпроизведено.
23. В случай че Участникът е посочил невалидна електронна пощенска
кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от
Организатора, дори ако не е било получено.
24. Всички разходи, свързани с участието на Участника извън рамките и по
време на периода на работилницата като личен достъп до интернет, пътни,
дневни и квартирни разноски се поемат за сметка на Участника.
25. Представянето на финалните продукти ще се състои след периода на
лекционна и практическа част от работилницата.

Последна актуализация: март 2020 г.

