TikTok Предизвик – „A1 Dance Challenge”
1. Организатор
Oрганизатор на предизвикот – „A1 Dance Challenge” е Друштво за комуникациски услуги
А1 Македонија ДООЕЛ Скопје со седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр.1, 1000
Скопје, Република Северна Македонија.
Организаторот го задржува правото во кое било време и без претходно известување, да
укине или да измени било кој од наведените Правила за учество и од тие причини,
учесниците се должни во секое време самостојно да се информираат за Правилата за
учество, како би биле известени за таквите измени.
Каква било измена на Правилата за учество ќе стапи на сила веднаш откако ќе биде
објавена на веб-страницата на Организаторот www.А1.mk.
2. Времетраeње
Предизвикот – „A1 Dance Challenge” ќе започне на 19.02.2020 година и ќе заврши на
04.03.2020 година.
3. Учество
Право на учество во предизвикот – „A1 Dance Challenge” имаат сите лица кои:
1.
2.
3.

се државјани на Република Северна Македонија;
се регистрирани на социјалната мрежа TikTok;
ги прочитале, а со тоа и се согласиле со Правилата за учество, целта на
предизвикот и начинот на доделување на подароците, опишани подолу.

Во предизвикот – „A1 Dance Challenge” можат да учествуваат сите физички лица кои ги
исполнуваат горенаведените Правила, освен вработените кај Организаторот и членовите
на потесното семејство, вработените во агенциите Меккен и Бренд Јунион и лица
професионално ангажирани од нивна страна за потребите на предизвикот – „A1 Dance
Challenge”.
ВАЖНО:

Организаторот на предизвикот „A1 Dance Challenge” ги задржува сите права
на дисквалификација од предизвикот на сите оние учесници што не ги
исполнуваат Правилата за учество и целта на предизвикот.

4. Цел и објаснување на предизвикот
Секој TikTok корисник кој ќе одлучи да се вклучи во предизвикот „A1 Dance Challenge”
потребно е да го заследи TikTok профилот на Организаторот, да направи оригинално свое
видео на тема „A1 Dance Challenge“ во кое корисникот игра според движењата и музиката
дефинирани од страна на Организаторот и поставени на TikTok профилот на
Организаторот, истото да го постави на својот профил на социјалнaта мрежа TikTok и во
описот да го вклучи хаштагот #A1Dance и објавата да ја постави јавно и истата да е
видлива за сите.
5. Подароци
По завршување на предизвикот – „A1 Dance Challenge” ќе бидат доделени три подароци
за учесниците чии објави ќе бидат избрани:
I место - iPhone 11 64GB
II место - Samsung Galaxy A51
III место - Huawei P Smart Pro

Подароците ги обезбедува Организаторот. Организаторот не сноси никаква одговорност
по нивното доделување за нивниот квалитет, како и за евентуални недостатоци на истите
од било кој вид.
Добитниците на подароци, не можат да бараат производи во поголема вредност или
замена за производи од различен вид или модел. Количините на подароците се
ограничени и не постои можност да се доделат повеќе подароци од наведените.
Подароците не може да се исплатат во парична противредност.
6. Прогласување на победници
Победниците во предизвикот „A1 Dance Challenge“ ќе бидат објавени на веб-страницата
на Организаторот. Победниците ќе бидат одбрани од страна на тричлено жири назначено
од страна на Организаторот. Подароците ќе се распределат согласно точка 5.
Секој добитник на подарок треба да ги достави своите контакт информации во рок од 5
(пет) дена од моментот на објавување на резултатите на начин побаран од
Организаторот. Подарокот треба да биде подигнат во рок од 30 дена од објавување на
победниците на на веб-страницата на Организаторот.
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Подарокот нема да биде доделен на победник доколку тој/таа не достави валиден
документ за лична идентификација (лична карта или пасош) при достава/подигање на
подарокот или не го подигне подарокот во предвидениот рок. Доколку победникот е
малолетно лице, наградата може да ја подигне во присуство на родител/старател, со
приложување на валиден документ за лична идентификација на родителот/старателот.
7. Одговарање на прашања
Сите прашања поврзани со предизвикот – „A1 Dance Challenge” можете да ги поставите
на TikTok профилот на Организаторот.
8. Дисквалификација
Организаторот има право да го дисквалификува секој учесник, за кој се сомнева дека не
учествувал во согласност со наведените Правила за учество или не ја постигнал целта
на предизвикот или објавил несоодветна содржина.
Одлуките на Организаторот во поглед на можните дисквалификации, се конечни.

Правила за учество во TikTok предизвикот „A1 Dance Challenge“
Општи услови
Овие Правила се однесуваат на учеството во предизвикот „A1 Dance Challenge“ и важат
за сите учесници.
Учествувајќи во овој Предизвик, учесниците доброволно изјавуваат дека ги прифаќаат и
се согласуваат со утврдените Правила за учество.
Секој учесник учествува во предизвикот лично и не може правото на учество да го
пренесе на други физички и правни лица.
Учесникот во потполност се согласува и го прифаќа фактот дека, без оглед на причините,
пристапот до предизвикот понекогаш може да биде во прекин, односно привремено
недостапен или пак исклучен од технички причини (недостапност на социјалните мрежи
или одредени профили).

Измена на Правилата
Организаторот на предизвикот го задржува правото во било кое време и без претходно
известување, да измени или пак во потполност да укине било кој од наведените Правила
за учество од објективни причини. Секој учесник треба редовно да се информира за сите
евентуални промени на Правилата за учество. Секоја измена која би се направила ќе
стапи во сила веднаш штом се објави на веб-страницата на Организаторот на www.A1.mk.
По објавувањето на информацијата за измените, се подразбира дека учесниците ја
прифаќаат и се согласни со новата изменета верзија на овие Правила доколку продолжат
да учествуваат во предизвикот „A1 Dance Challenge“.
Интелектуална сопственост
Сите материјали кои се дел од овој Предизвик се ексклузивно право на сопствениците
на истиот, и можат да се користат единствено со одобрение на носителот на авторските
права и на носителите на правото на трговските марки и/или индустриските дизајни
и/или други права од интелектуална сопственост.
Забранета е било каква дистрибуција, пренос, копирање, објавување или пак на било
кој начин користење на материјалите на овој Предизвик кои се во сопственост на
Организаторот, трговските марки, брендот и ознаките на Организаторот без претходна
изречна согласност за тоа од страна на Организаторот. Секакво кршење на овие
Правила, со што може да се случи повреда на авторските права, правото на трговска
марка или било какво друго право не е дозволено.
Учесникот во предизвикот не смее и нема право да поставува или да објавува било каков
материјал што подлежи на авторско право, право на трговска марка или пак на други
права од интелектуална сопственост, без претходно изречно одобрение од носителот на
тие права.
Учесникот е во потполност одговорен за штетата која може да настане со повредата на
авторските права, правото на трговска марка или пак на други права од интелектуална
сопственост, како и за било какви проблеми настанати како последица на објавување на
таков материјал.
Со поставување на сопствените видеa или фотографски материјали за учество во
предизвикот „A1 Dance Challenge“ Учесникот прифаќа и се согласува дека тие материјали
Организаторот може јавно да ги објави и да ги искористи на социјалните мрежи за
потребите на предизвикот „A1 Dance Challenge“, како и за подготвување на рекламен или
промотивен материјал за потребите на Организаторот или за организирање изложба со
објавените видеа.
Ограничување на одговорноста
Учеството во предизвикот „A1 Dance Challenge“ е исклучиво на лична одговорност на
секој Учесник.
Организаторот во никој случај не гарантира за последиците кои можат да настанат со
учество во овој Предизвик, како ни за сигурноста, точноста или пак содржината на било
која информација или услуга дадена преку овој Предизвик.
Организаторот на овој Предизвик не подлежи на одговорност за било каква штета или
повреда настаната при грешка, прекин, дефект, доцнење на преносот, компјутерски
вирус, прекин на комуникациската линија, неовластен пристап, кражба, злоупотреба на
записите и податоци од трети лица или било какво несоодветно однесување или друг
технички проблем.
Учесникот недвосмислено потврдува и е согласен дека администраторите на овој
Предизвик не се одговорни и не можат да носат одговорност за било какво навредливо,
несоодветно или пак противзаконско однесување на другите учесници или пак на трети
лица и дека ризикот од штетата што би можела да настане како последица на
горенаведеното во потполност ја превзема учесникот.

По никаков основ Организаторот на овој Предизвик како и било кое друго физичко или
правно лице кое било вклучено во создавањето, дистрибуирањето и/или
функционирањето на овој Предизвик, нема да бидат одговорни за било каква штета која
би можела да настане како последица на користењето или пак неможноста за учество на
овој Предизвик. Организаторот на овој Предизвик не сноси одговорност за било каква
грешка, погрешна информација или за било кои други недостатоци во врска со
информациите поврзани со овој Предизвик, како и за било какво доцнење или пак
прекин во преносот на информациите до учесникот, за какво било побарување или
загуба што настанале од тоа. Организаторот на предизвикот има целосно право да врши
надзор над начинот на кој учесниците постапуваат и објавуваат материјали, со цел да се
обезбеди усогласеност со и почитување на овие Правила за учество, како и усогласеност
со позитивната законска регулатива.

