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Общи условия за определяне на печелившите и получаване на награди от конкурса 
на Hi School “My dream school is…” - януари 2022г. 

 

 Комисия от представители на Hi School следи дали участниците отговарят на условията 
за участие в конкурса описани в Регламента за участие. Регламента за участие е публикуван на 
официалния уебсайт на организатора. За спечелване на наградите ще участват всички, които са 
изпратили своята рисунка или съчинение и отговарят на условията за участие. Спечелилите 
конкурса ще бъдат определени от комисията. 

 Наградите за всяка възрастова група се определят от организатора Hi School и са: 

- 1во място: Безплатен летен курс по английски в Hi School плюс предметна награда 

- 2ро място: -50% отстъпка от  летен курс по английски в Hi School плюс предметна награда 

- 3то място: -30% отстъпка от  летен курс по английски в Hi School плюс предметна награда 

 Всяко дете участвало в конкурса ще получи Грамота и малка награда за участие.  

 Печелившите ще бъдат обявени на 4-ти февруари на сайта на организатора 
www.hischool-varna.com и на фейсбук страницата https://www.facebook.com/hischoolvarna. Ако 
определеното за победител лице откаже да получи наградата или награденият не приеме или 
не предостави необходимите данни, ще се счита, че не желае да получи наградата. В този 
случай организаторът е свободен от каквито и да е задължения по отношение на награденото 
лице и получава правото да се разпорежда с наградата по свое усмотрение. Безплатният курс и 
отстъпките за курс по английски език се използват само и единствено от награденото дете по 
време на Hi School Лятно училище 2022г. Организаторът предлага най-подходящата за детето 
програма по английски спрямо възрастта и езиковото му ниво. Графикът на провеждане на 
курсовете е предварително определен.  

 Печелившите участници ще бъдат уведомени на посочените от тях телефон и/или 
имейл адрес. Връчването на наградите ще се състои на 18.02.2022г. (петък) от 11:30ч. и от 
14:00ч. в зависимост от смяната на децата на адрес гр. Варна, ул. „Любен Каравелов“ 5, партер. 

Организаторът си запазва правото да промени деня и часа. При получаването на наградите 
участниците се придружават от родител или настойник. С явяването за получаване на награда 
лицата се съгласяват да бъдат заснемани и материалът да бъде публикуван в публичното 

пространство без каквото и да е допълнително възнаграждение от страна на Организатора. Ако 
някое лице няма възможност да присъства на официалното връчване на наградите, може да 
получи наградата/грамотата си в друго предварително уговорено време в административния 
офис на Hi School на адрес гр. Варна, ул. „Любен Каравелов“ 5, партер. 


