
 
Правила и условия за участие в TRACE-The Treasure 

Race Adventure (ТРЕЙС) 
 

1. ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ 
 

1.1. Състезанието се организира под името “TRACE-The Treasure Race 
Adventure”. TRACE се организира ежегодно в три града на територията на 
Република България. В TRACE участието е в отбори от по 5-ма души. Периодът на 
провеждане на надпреварата е индивидуален за всеки сезон (година).  

1.2. Провеждането и участието в “TRACE” се извършва в съответствие с 
правилата, установени по-долу. 

1.3. Съдържанието на тези правила и условия е достъпно за всеки, който 
проявява интерес към участие в състезанието. Всички участници се съгласяват с 
настоящите правила и условия с оглед осигуряването на информирано участие на 
всички отбори в надпреварата.  

1.4. TRACE-The Treasure Race Adventure си запазва правото да прави 
промени на правилата и условията, както и на датите за провеждане на 
състезателните дни, таксите за участие и броя на участниците за всеки етап от 
състезанието, както намери за уместно и без предварително известие.  

Именно затова препоръчваме периодично да проверявате за актуализации от 
момента на записването Ви.  
 

2. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В СЪСТЕЗАНИЕТО 
2.1. Организатор на TRACE (ТРЕЙС) 
 

TRACE (ТРЕЙС) се организира от Амейз Корпоративни Събития ЕООД, 
ЕИК 202849659. Амейз Корпоративни Събития е агенция, специализирана в 



провеждането на фирмени мероприятия - тиймбилдинги, обучения/тренинги, 
спортни събития, тематични партита, “Ескейп офис” турнири, юбилеи и пр.  

Официален сайт на Амейз Корпоративни Събития - www.amaze.bg.  
Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични 

данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно 
правилата на ЗЗЛД. 

 
2.2. Участници в TRACE (ТРЕЙС) 

 
- В TRACE (ТРЕЙС) може да участва всяко физическо лицe над 14 години. 

Лицата на възраст от 14 до 18 години участват чрез предоставяне на декларация от 
родителя/настойника си, който се съгласява да бъдат допуснати до състезанието.  

Лица на възраст до 14 години могат да участват САМО съвместно със своя 
законен представител - родител или настойник, действащ от тяхно име.  
 В TRACE (ТРЕЙС) могат да участват физически лица, представители на 
юридически лица и държавни институции.  

Участниците се съгласяват да бъдат фотографирани или видео заснемани за 
създаването рекламни материали, които включват изображението и/или гласа им.   

Организаторът има право да използва рекламните материали само и 
единствено за целите на състезанието, както и да ги предоставя на трети лица за 
използване.  

Участието в TRACE е доброволно. 
 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В TRACE (ТРЕЙС) 
Право на участие имат:  

3.1. Отбори от по 5-ма участници, които отговарят на точка 2.2. от 
настоящите правила и условия;  

3.2. Отбори от по 5-ма участници, които имат валидна регистрация и платени 
билети за участие;  

3.3. Отбори от по 5-ма участници, които са съгласни с правилата и условията 
на TRACE (ТРЕЙС); 

3.4. Отбори от по 5-ма участници, които спазват правилата и условията на 
TRACE (ТРЕЙС); 

3.5. Отбори от по 5-ма участници, които са се верифицирали в деня на 
събитието чрез показване на приключенските си билети при Регистрация. 
Показването на билетите може да се направи чрез мобилно устройство 
(препоръчително) и/или на хартиен носител. 



 
4. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ С ОТСТЪПКА 

 
4.1. Организаторът преценява на кого и при какви условия (пример: 

спонсорство към TRACE, промоционални игри, принос към състезанието и пр.) да 
предостави отстъпка за участие в TRACЕ чрез изпращане на уникален промо код; 

4.2. Право на участие с отстъпка имат всички потенциални състезатели, на 
които е предоставен уникален промо код;  

4.3. Право на участие с отстъпка имат всички близки, приятели, познати на 
вече записали се състезатели, които са ги довели до участие в състезанието и на 
които е предоставен уникален промо код; 

4.4. Отстъпката се активира при въвеждане на уникалния промо код при 
попълване на регистрационната форма за участие на www.trace.amaze.bg.    
 

5. СМЯНА НА УЧАСТНИЦИ В TRACE (ТРЕЙС) 
Право на смяна имат: 
5.1. Всички отбори, които имат валидна регистрация, платени и издадени 

билети за участие; 
5.2. Всички отбори, които са уведомили организаторите за желанието за 

промяна в състава на приключенската им група; 
5.3. Всички отбори имат право да използват билетите си за участие в един от 

другите два града само и единствено след разрешението на организаторите.  
При смяна на участниците: 
5.4. Представител на отбора се задължава да посочи двете имена и и-мейл на 

новия участник; 
5.5. Отборът НЕ трябва да прави допълнителни плащания, независимо от 

периода на закупуване на билетите и периода на смяна на участника; 
5.6. Организаторите НЕ издават нов билет за новия участник; 
5.7. Новият участник се явява с билета на отказалото се лице; 
5.8. Организаторите отразяват промените в системата, с което имат 

готовност да посрещнат новия участник с вече издадения билет на отказалото се 
лице. 
 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ В TRACE (ТРЕЙС) 
 



6.1. Всички отбори имат право да преустановяват своето участие в 
състезанието най-късно ден преди провеждането му, като уведомят организаторите 
по и-мейл.  

6.2. При прекратяване на участието НЕ се възстановява стойността на 
билетите за участие.  

6.3. При възникнали извънредни ситуации в деня преди начало на 
регистрация, отборът има право да прекрати своето участие, като уведоми за 
промяната организаторите по и-мейл и/или телефон. Препоръчително е обаждането 
по телефон.  

6.4. При прекратяването на участие на отбор, който се е отказал по време на 
самото състезание, участниците в него са длъжни да уведомят организаторите. 

 
7. ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ НА ОТБОРИ 

 
7.1. При неявяване до 15 минути след обявеното време за начало на 

състезанието (Пример: Начало на състезанието от 10:00 часа. Изчаква се до 10:15.); 
7.2. При нарушаване правилата за провеждане на състезанието;  
7.3. При възпрепятстване на участието на други отбори в състезанието; 
7.4. При използването на ЗАБРАНЕНИ помощни средства като колело, 

колички, автомобили (където е възможно), съдействие на приятели, използване на 
телефони, когато това е проследимо от организатора и други материали извън 
игрите и реквизита на TRACE.  

 
8. ТЕХНОЛОГИЯ НА СЪСТЕЗАНИЕТО 

TRACE (ТРЕЙС) се провежда ежегодно в три града в страната. През 2018 г. 
се провежда 5-тото Юбилейно издание на TRACE. 

 
8.1. Състезанието се състои от два етапа:  
8.1.2. Квалификационни, т.нар. състезателни игрови дни - провеждане на 

надпреварата в трите града. От всеки квалификационен ден минимум един отбор се 
класира за участие във втория етап на състезанието - Национален финал на TRACE 
(ТРЕЙС). 

- Организаторите на TRACE определят броя на групите, които се класират за 
участие на Националния финал на TRACE, въз основа на общия брой 
участващи отбори; 



- Организаторите на TRACE обявяват квотата за класиране на Националния 
финал по време на откриването на състезанието в съответния град; 

- Квотата за класиране на отбори е различна за трите града.  
 

8.1.3. Национален финал на TRACE (ТРЕЙС) - провежда се веднъж след 
състезателните дни. В него участват всички класирали се на втори етап отбори. На 
този етап се определя победителят за сезона, който получава титлата “Национален 
победител на TRACE (ТРЕЙС)” за съответната година, както и всички други 
придружаващи награди към победата.  

8.1.4. Официална церемония - ще се проведе в края на сезон 2018 на TRACE 
(ТРЕЙС) в София. Церемонията има за цел да награди победителите и да 
отпразнува Юбилейното издание на формата.  

Достъп до събитието ще имат само участници, партньори, спонсори на 
състезанието, които имат специални покани от организаторите.  

Поканите се изпращат по електронен път не по-рано от месец преди 
обявената дата за Официалната церемония.  
  

8.2. TRACE (ТРЕЙС) се провежда главно в неделни почивни дни. 
8.3. Времетраене - състезанието се провежда в рамките на 4-ри 

астрономически часа.  
- При изтичането на 4-те часа организаторите уведомяват всички отбори, 
които не са приключили своята обиколка, за края на състезанието; 

- След изтичането на 4-те часа игровите пунктове не приемат повече отбори; 
- Не се прави удължаване на времетраенето на състезанието след като то вече 
е започнало; 

- Организаторите уведомяват отборите предварително в случай на промяна 
във времетраенето на състезанието.  

 
8.4. Всички участници в TRACE: 
 

- Преминават през едни и същи игрови предизвикателства;  
- Играят на един и същ терен;  
- Решават едни и същи видове загадки;  
- Получават едни и същи начални и последващи материали/атрибути и пр.  
 

Форматът дава равноправно участие на всички отбори, с което се гарантира 
провеждането на честна игра.  



 
9. РЕГИСТРАЦИЯ В TRACE 
9.1. Регистриране  
- Регистрирането на отбори се извършва чрез попълване на регистрационната 
форма на http://trace.amaze.bg/register.html; 

- Не може да се прави индивидуално записване за участие в състезанието;  
- При регистрация винаги се заплаща пакет за отбор от 5-ма души; 
- Регистрирането на конкретен отбор се прави само един път  от един човек;  
- След регистриране отборите изчакват потвърждение на регистрацията си; 
- След потвърждение отборите получават информация за начини на плащане;  
- След получено плащане отборът получава индивидуален електронен билет и 
указания за следващи стъпки /на регистриращия/; 

- Билетите за участие на останалите 4-ма съотборници се издават и изпращат 
след получаване на информация за техните имена и и-мейли; 

- Регистрирането на отбори се извършва до два работни дни преди началото 
на състезанието. В случай на желание за записване след този срок, е 
необходимо да се свържете с организаторите на +359 887 59 55 18 или на 
trace@amaze.bg. 

  
9.2. Валидност на регистрация  
Валидността на получените регистрации за участие в TRACE (ТРЕЙС) е в 

срок от 48 часа след получаване на потвърждение.  
 
9.3. Проблеми с регистрация 
- При регистрации с Yahoo поща възникват проблеми в комуникацията по и-
мейл. Подобни регистрации не се приемат; 

- Не получаване на отговор - проверете в спам за съобщение от нас; 
- При възникнали проблеми с регистрация се свържете с нас на +359 887 59 55 

18 или на trace@amaze.bg. 
 

9.4. Видове билети 
9.4.1. Ранни билети  
- Ранните билети имат ограничен брой и са на цена от 35 лв./на човек; 
- Ранните билети се изчерпват при регистриране на общо 20 отбора за цялата 
страна; 

- Ранните билети покриват - право на участие; необходими материали за 
състезанието; сух пакет (храни и напитка/и) и средства за каузата.  



 
9.4.2. Стандартни билети  
- Стандартните билети имат неограничен брой и са на цена от 45 лв./на човек; 
- При необходимост организаторите обявяват втора дата за провеждане на 
състезанието в конкретния град; 

- Стандартните билети покриват - право на участие; необходими материали за 
състезанието; сух пакет (храни и напитка/и) и средства за каузата.  

 
ВАЖНО: Разликата между ранен и стандартен билет е в периода на регистриране.  
 

9.4.3. ВИП билети  
- ВИП билетите имат неограничен брой и са на цена от 59 лв./на човек; 
- При необходимост организаторите обявяват втора дата за провеждане на 
състезанието в конкретния град; 

- ВИП билети покриват - право на участие; необходими материали за 
състезанието; сух пакет (храни и напитка/и); специални приключенски 
подаръци; средства за каузата и по една тениска* “TRACE” за участниците 
от отбора.  
*Размерът на тениските се уточнява допълнително.  
 

9.4.4. Корпоративни билети  
- Корпоративните билети имат неограничен брой и са на цена от 30 лв./на 
човек; 

- Регистрация за корпоративни билети се прави за минимум 4 отбора; 
- Корпоративните билети покриват - право на участие; необходими материали 
за състезанието; сух пакет (храни и напитка/и) и средства за каузата.  

 
9.5. Начини на плащане 
- Онлайн плащане през защитената система на PayPal. Заплащането е в евро на 
еквивалентна стойност на билетите в лева; 

- С банков превод по сметка: IBAN: BG97 UNCR 7000 1507 8639 06 BIC: 
UNCRBGSF Име: Трейс България/Антония Парапанова; Основание за 
плащане: Участие в TRACE 2018 – (Две имена на регистрирания, за да се 
проследи за коя регистрация се плаща). Заплащането е в лева. 

- Чрез ПОС терминал в офиса на TRACE - The Treasure Race Adventure - на 
следния адрес между 09:30 - 17:30 в работни дни: София център, бул. Христо 



Ботев 48, етаж 4, офис 409 - Амейз ЕООД/Трейс България. Заплащането е в 
лева. 

 
- За корпоративни билети - по банков път на основата на издадена фактура 
към компанията.  

 
Организаторите поемат отговорност таксите за участие да бъдат използвани само и 
единствено за осъществяване на състезанието и на благотворителната кауза. 

9.6. Срок на плащане 

Срокът за плащане на билетите по Вашата регистрация е до 48 
(астрономически) часа след получаване на начините за плащане.  
 

 
9.7. Получаване на билети 
- Билетите за участие в TRACE (ТРЕЙС) се изпращат по електронен път след 
получено плащане по един от посочените начини; 

- Билетите за участие са индивидуални за всеки един играч от отбора;  
- Билетите за участие включват информация за - избран град/дата; вид на 
билета; статус на плащане; идентификационен код на участника и пр.; 

- Билетите за участие са валидни само и единствено за посочените условия и 
детайли по тях. 

 
10. РЕГИСТРАЦИЯ/ВЕРИФИЦИРАНЕ НА МЯСТО  

10.1. Час и място  
Организаторите уведомяват всички участници за точен час и точно място на начало 
на Регистрация: 

- Не по-рано от два работни дни преди начало на състезателния ден; 
- Не по-късно от един ден преди начало на състезателния ден. 

 
10.2. Регистрационен процес 
- Регистрационният процес на място трае 1 (един) астрономически час преди 
начало на самото състезание.  

(Пример: Начало на Регистрация: 09:00 часа; Начало на състезание: 10:00 часа); 
- Отборите трябва да се верифицират, показвайки своите електронни билети 
на мобилното си устройство (препоръчително) или на хартиен носител; 



- Отборите трябва да се верифицират не по-късно от посоченото времетраене 
на Регистрация; 

- Организаторите дават право на 15 минути (и не повече) реванш за всички 
отбори, които по една или друга причина закъсняват; 

(Пример: Начало на Регистрация: 09:00 часа. Край на Регистрация: 10:00 часа. 
Изчаква се най-късно до 10:15 часа); 

- След изтичането на 15-те минути - отбори не се приемат за Регистрация и за 
участие.  

- Едновременно могат да се верифицират два отбора.  
- При верифициране всеки участник от отбора получава гривна. На гривната е 
надписано името на отбора, както и номер. Номерът е важен за 
модераторите, които координират играта. 

- Отборите трябва да изчакват търпеливо своя ред за верифициране, за да се 
избегне напрежение и объркване. 

- Отборите, които са се верифицирали, отстъпват място на останалите 
участници, като оставят достатъчно пространство около Регистрация.  

 
10.3. Набор от материали 

- Всички отбори получават начални пакети с набор от храни, напитки и 
необходими материали за състезанието.  

- Отборите трябва да пазят получените улики и материали и да не ги споделят 
или разменят с другите отбори.  

- Сухите пакети включват - нещо сладко, нещо солено и вода; рекламни 
материали на спонсори и партньори и други изненади.  

- Всички тениски TRACE за участници, които са заявили и закупили такива, 
се раздават по време на регистрирането на място. 

- Всички подаръци към ВИП билет се раздават след приключване на 
състезанието. Подаръците могат да бъдат дадени на място или да бъдат 
изпратени по куриер, в случай че е необходимо. 

 
11. ИГРОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В TRACE (ТРЕЙС) 

11.1. Игрите в TRACE са създадени от екипа на “Амейз” Корпоративни 
Събития; 

11.2. Игрите в TRACE са различни за всяка година с оглед на това, че 
участват приключенци и от изминали години; 

11.3. Игрите в TRACE са за време на изпълнение на определените условия; 



11.3. Всеки игрови пункт в TRACE има табелка с инструкции, правила и 
условия за преминаване през предизвикателствата; 

- Участниците са задължени да прочетат внимателно правилата и 
условията на съответната игра преди да започнат нейното изпълнение; 

- Участниците са задължени да спазват правилата и условията на игрите;  
- Модераторите имат право да разясняват правилата и условията на 
играта, когато това е необходимо; 

11.4. На всеки игрови пункт в TRACE отборите са напътствани от 
модератори, които следят за спазването на условията на съответната игра. 

- Участниците нямат право да възпрепятстват работата на 
модераторите;  

- Участниците нямат право да накърняват достойнството и правата на 
модераторите;  

11.5. Игровите пунктове са размножени, за да могат да приемат повече 
отбори;  

11.6. Отборите играят на свободните игрови пунктове, без да нарушават 
подредбата и реквизита, освен ако това се изисква в правилата на играта.  

11.7. В случай на физически наранявания, травми или други усложнения, 
възникнали по време на състезанието, организаторът се задължава да повика 
медицинска “Спешна помощ”. 
 

12. ЗАГАДКИТЕ В TRACE (ТРЕЙС) 

12.1. Загадките в TRACE са различни за всяка година с оглед на това, че 
участват приключенци и от изминали години. 
 12.2. Загадките в TRACE са основни елементи в състезанието, които трябва 
да се пазят до приключване на състезанието.  

12.3. Загадките в TRACE са индивидуални за всички отбори.  
12.4. Загадките са маркирани с отличителни знаци/имена за съответните 

отбори.  
12.5. Отборите са длъжни да следят какви загадки получават и дали 

съответстват на тяхното име, респ. номер. 
 

 

13. БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАУЗА 



13.1. Всички участници подкрепят благотворителната кауза към деца, лишени 
от родителски грижи; 

13.2. Каузата се изразява в провеждането на “Мини ТРЕЙС” за деца от 
специализирани домове в страната и дарение на спортни артикули; 

13.3. Част от печалбата от билетите и допълнително дарените суми ще се 
инвестират в организиране на “Мини ТРЕЙС”. 

13.4. Победителите в състезателните дни и Националният победител имат право 
да участват в “Мини ТРЕЙС”, като допринасят за забавлението, координирането и 
пр. на децата. 

13.5. “Мини ТРЕЙС” ще се проведе след приключване на всички етапи от 
състезанието. 

13.6. Организаторите уведомяват с актуална информация участниците за 
благотворителната кауза, партньори за провеждане на “Мини ТРЕЙС” и пр. 

 
13. НАГРАДЕН ФОНД 

13.1. Наградите от състезанието не могат да бъдат раздавани на служители или 
съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както 
и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и 
сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под 
„близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение 
на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до 
трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на 
роднини по права линия или на братя и сестри. 

13.2. Наградният фонд е на обща стойност от 1 500 лв. 
13.3. Наградният фонд се разпределя по следния начин:  
- За финалист във Варна - 200 лв.;  
- За финалист в Пловдив - 200 лв.;  
- За финалист в София - 200 лв.;  
- За Националния победител - 400 лв. 
- Нощувки за 5 участници от отбора взел титлата Национален победител плюс 

5 придружителя (общо 10 човека) на стойност 500 лв. 
Наградният фонд включва и спортни подаръци, участие в телевизионно и радио 
предаване, сладки изкушения и други. 
13.4. Паричната награда от Националния финал и ваучера за нощувки се 
връчват на Официалната церемония. 



13.5. Паричните награди от квалификациите се връчват непосредствено след 
приключване на състезанията.  
13.6. Националнит победител печели титлата “Национален победител на 
Юбилеен TRACE 2018 г.”. 
 

14. ПОБЕДИТЕЛИ 
14.1. Победител е отборът, който е разрешил правилно всички улики, 

преминал е през всички физически и логически предизвикателства и първи е 
достигнал до целта - намиране на скритото съкровище; 

14.2. Отборите победители - в състезателните дни и Националния победител, 
печелят награди от Наградния фонд на Юбилеен TRACE 2018 г.; 

14.3. Националният победител е само един и се определя на втори етап от 
състезанието. 

14.4. Организаторите нямат право да съобщават местонахождението на 
Националния финал, включително на отказал се отбор, преди официалния край на 
състезанието. 


