
Правилник за онлайн конкурс 
- Попълвай анкети онлайн и трупай точки - 

Организатор: 

• Организираният конкурс е проектиран и администриран от iSense Solutions 
International Research SRL, законно представлявано от г-н управител, наричан 
по-долу организатор. 

• Конкурсът ще се проведе в съответствие с настоящия правилник, чиито 
разпоредби са задължителни за всички участници.  

Определения: 

Термините, използвани по-долу, имат следното значение: 

• “Победител” е панелистът, който е натрупал след попълването на 
анкетите 3000 точки кликнете върху бутона "Теглене на награда" от 
неговия / нейния акаунт, и който ще получи награда от 30 евро. 

• “Панел” е платформа, в която се записва доброволно всяко лице, което 
използва интернет и което е било съгласно да взема редовно участие в 
анкетите. 

• “Панелист” е лице, което се е регистрирало в панел и което попълва 
въпросници онлайн.  

• “Анкета” или “въпросник” се отнася до онлайн инструмента, с чието 
съдействие даден панелист изразява мнението си за продуктите или 
услугите, които са негов предмет.  

Срок и област на протичане на конкурса: 

• Конкурсът протича на територията на няколко държави (България, Хърватска, 
Сърбия, Словения, Албания, Съединени американски щати (САЩ), 
Обединеното кралство, Германия). 
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• Състезанието се провежда за период от 12 месеца, като е възможно да се 
удължи автоматично с следващи периоди от 30 дни, до решението на 
организатора на прекъсването. 

Участници 

• Записани в конкурса са всички лица, които имат профил в Sense Panels. 

• В конкурса може да участва всяко физическо лице, което е на 16 години и 
има профил с валиден имейл адрес в онлайн панелите на Sense Panels и което 
в панела е със статус Активен (отговаря често на въпросници, няма грешен 
имейл адрес, не е деактивирало профила си, не е обявено за неактивно, дало 
е съгласието си за участие в проучвания чрез панела).  

• Ако даден член на Sense Panels не отговори на анкета в рамките на 12 месеца, при 
условие, че е получило покани за проучвания, iSense Solutions International Research 
SRL си запазва правото да обяви това лице за неактивно. Организаторът си запазва 
правото да изтрие всички членове, които са били неактивни в рамките на една 
година.  

• Всеки член на Sense Panels е свободен да изрази желанието си да напусне този 
панел по всяко време. Когато лицето реши да изтрие профила си, данните за това 
лице ще бъдат изтрити от базата данни и с него вече няма да може да се осъществява 
връзка. Ако желае, може да се регистрира отново в панела, но ще загуби предишния 
натрупан резултат. 

Механизъм на конкурса 

• Лица, които желаят да участват в конкурса, трябва да се регистрират в Sense Panels, 
като отворят регистрационната форма. 

• Лицата, регистрирани в Sense Panels, получават покани за попълване на онлайн 
анкети на имейл адреса, който са регистрирали в панела. 

• За всяко попълнено проучване участниците получават точки. Броят на получените 
точки варира в зависимост от продължителността на анкетата. 

• В получените покани са определени продължителността на въпросника и броя точки. 

• Точки получават само лицата, които имат пълен статус за това проучване (отговарят 
на изискванията за изследването; не се отказват от въпросника и са попълнили 
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въпросника до края). 
• Броят на получените точки се различава в зависимост от продължителността на 
въпросника. 

• Освен това участниците могат да видят резултата, натрупан след всяко проучване, в 
профиса на панела. 

Присъдени награди 

• Присъждат се неограничен брой награди на стойност 30 евро. 

• Лицата, регистрирани в панела, ще получат 30 евро, когато натрупат 3000 точки от 
попълването на онлайн въпросниците и кликнете върху бутона "Теглене на награда" 
от акаунта. 100 точки представляват равностойността на 1 ЕВРО. 

Процедура по присъждане на награда 

• Организаторът получава известие от платформата за конкурс, когато участник е 
класифициран като победител и той / тя иска обратно изкупуване на наградата, и ще 
поиска по имейл информацията, необходима за получаване на наградата (име, 
фамилия, данни за банкова сметка). 

• Наградите ще се присъждат само веднъж месечно, на 18-то число на текущия месец. 
Ако участник натрупа 3000 точки след 18-то число на текущия месец, той ще получи 
парите на 18-то число следващия месец. 

• Ако 18-то число на месеца се пада в събота или неделя, наградите ще бъдат 
присъдени в първия работен ден след 18-то число на месеца. Възможно е да 
възникнат забавяния при обработката на плащането до 10 работни дни. 

• Ако лицето не е изпратило необходимата информация за валидиране на плащането 
до 17-то число на текущия месец, то ще получи парите през следващия месец, със 
забележка, че ще трябва да отговори на всички условия и споменатата процедура. 

• Необходима е информация за самоличност, за да се потвърди, че в притежание на 
наградата влиза лице, което е номинирано за победител и за деклариране на 
предоставените премии пред компетентните публични органи. Документите се 
съхраняват в счетоводството, според закона. 
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• След оттегляне на наградата резултатът на участника ще бъде нулиран на 0, а при 
натрупването на още 3000 точки, той ще бъде определен отново за победител.  

Спорове: 
Този правилник е приложим за всички участници в конкурса, организиран от 
iSENSE SOLUTIONS INTERNATIONAL RESEARCH S.R.L, търговско дружество 
регистрирано в Румъния, със седалище в Букурещ, IVY Office, Occidentului 3rd, 
3rd floor | 010981, Bucharest, Romania, данъчен номер RO35015004   и 
регистрирано в Търговски регистър Букурещ  под №  J40/11410/17.09.2015, 
имейл адрес support@sensepanels.com лице за връзка. 

Дружество iSense Solutions International Research е спонсор на конкурса.  

Конкурсът се провежда в съответствие с наредбата, според националното 
законодателство на организатора, съответно според закона, приложим на 
територията на Румъния. 

В случай на спор, страните ще се опитат да постигнат споразумение по 
взаимно съгласие. В случай на спор той е от компетентността на 
румънските съдилища , съгласно приложимото законодателство на 
територията на Румъния. 

Такси и данъци 
Организаторът се задължава да поеме дължимия данък за приходите, състоящи 
се от наградите, получени от победителите в резултат на този регламент, в 
съответствие с разпоредбите на Данъчния кодекс, всякакви други задължения от 
данъчно или друг вид естество по отношение на него, са изключително 
задължение на победителя. 

Други клаузи 
• Регламентът може да се поиска безплатно от участниците с искане, изпратено 

на имейл адрес de e-mail support@sensepanels.com 
• Регламентът е публичен и може да бъде достъпен на страница https://sensepa-

nels.com
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