Игра ПОСЛЕДНАТА ИГРА
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Версия: България
С участието си във всяка една от фазите на ПОСЛЕДНАТА ИГРА (Играта), участникът
приема и се съгласява, че ще спазва тези Официални правила и условия за участие
(Официалните правила) във всяко отношение. Отговорност на участника в Играта е
да се запознава и да познава Правилата и съответната им актуализация за целия
период на провеждане на Играта (както е описано по-долу). Правилата могат да
бъдат открити на www.endgamerules.com (официалния уебсайт на Играта) по време
на целия й период.
Участникът трябва да спазва Правилата по време на целия период на Играта, за да
има право на получаване на наградата. Всяко нарушение, опит за нарушение или
неспазване на Правилата или приложимите закони или регулации (включващи, но не
и изчерпващи се с опазване на правото на личен живот, опазването на лични данни,
разпоредбите за сигурност в киберпространството или правилата и условията за
ползване на софтуерни или други лицензионни продукти) (Приложимите закони)
може да дисквалифицира участника от Играта и да даде основание за подвеждане
под отговорност пред Приложимите закони.
Късметът не играе роля в Играта.

РЕГИСТРАЦИЯ
Играта се състои в разкриването на множество загадки и свързани следи. В сюжета
на романа ПОСЛЕДНАТА ИГРА: ПОКАНАТА става въпрос за търсенето на скрит ключ.
В печатното и електронното издание на романа (Книгата) се съдържат част от
загадките и следите за Етап 1 на Играта (Вж. дефиниция по-долу). Преди да започне
участието си в надпреварата, участникът трябва да се регистрира на
www.keplerfuturistics.com и да предостави цялата нужна информация за регистрация.
За участието в Играта са необходими (i) Книгата; (ii) достъп и възможност за
използване на интернет; и (iii) стандартна регистрация в Google – Google акаунт.
Напредъкът на всеки участник по време на участието му в Играта ще бъде
проследяван от Third Floor Fun, LLC (Организатора). Всеки участник ще получи
достъп до уебсайт, където ще получава информация за неговия напредък в Играта.
За да има достъп до тази информация, участникът трябва да е влязъл в своя Google
акаунт.
Покупки, направени във връзка с или по повод на апликации за мобилни устройства,
свързани с Книгата, нямат отношение към напредъка в Играта. От участниците не се
изисква да свалят, използват или играят игри, предлагани от апликации за мобилни
устройства, свързани с Книгата, за да участват или спечелят Играта.

ПРАВИЛА НА ИГРАТА
Играта се предлага от Организатора. Издателство ЕГМОНТ (Българският издател) и
издателите в другите страни (събирателно Издателите) не организират, не
спонсорират, не управляват и не носят по никакъв начин отговорност за
провеждането на Играта.
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Следите, които Книгата съдържа, могат да бъдат полезни при решаването на
съдържащите се в Книгата загадки. Следите, които Книгата съдържа, могат да водят
и до други загадки, които не са част от Книгата, следите могат също така да бъдат
текстови, визуални, кодове, шифри и/или хиперлинкове, които водят до резултати
от интернет търсене, резултати от търсене на изображения, видеа, географски
координати, самостоятелни уебсайтове и/или социални мрежи. Книгата може да
съдържа информация, която да изглежда като следа, но да не бъде такава.
Участникът трябва сам да прецени коя информация е полезна при разрешаването на
загадките в Играта. Всеки участник ще получи достъп до едни и същи следи и
загадки (въпреки че следите и загадките може да са достъпни за някои участници
по-рано, отколкото за други, в зависимост от скоростта, с която решават загадките,
както е обяснено по-долу).
Въпреки че Организаторът е взел всички необходими мерки за предоставяне на
точна и пълна информация за участие в Играта, някои от следите или загадките в
Играта може да изглеждат грешни или непълни. Трябва да се има предвид, че някои,
предоставени от Организатора информации, може да изглеждат полезни, но това не
означава, че са ключ за разрешаването на загадката. Въпреки това не е изключено
да са допуснати грешки по невнимание. Ако Организаторът установи наличието на
неволни грешки, той ще използва всички необходими търговски усилия, за да ги
поправи. Ако участник открие нещо, което смята за грешка или вероятност за
грешка, може да съобщи на Организатора, като използва информацията за контакт в
края на тези правила.
Разрешаването на всяка една загадка в крайна сметка ще води до следващи загадки,
докато не се стигне до финалната загадка. На 7-и октомври 2014 г. (Дата на старта)
няма да бъдат публикувани всички загадки, които в цялостта си трябва да бъдат
решени, за да бъде спечелена Играта. Съответно решаването на последната загадка,
която е публикувана в даден момент, не означава непременно, че участникът е
решил всички загадки, включени в Играта. Загадките в Играта ще бъдат
публикувани на два етапа по време на протичането на Играта. Първият етап (Етап 1)
на Играта започва на Датата на старта.
Вторият етап (Етап 2) на Играта ще бъде разделен на три отделни фази, като за
всяка от тях ще бъдат публикувани загадки в различни моменти. Датата, на която
загадката от определена фаза ще бъдат разкрита за първи път, се определя само от
Организатора. Тези дати ще бъдат разпространени до участниците в Играта, като се
използва информацията за контакт, която те са оставили по време на регистрацията
си за Играта. Достъпът на всеки участник до загадките на всяка една от фазите на
Етап 2 ще се определи от това кога участникът ще успее да реши загадките от
предходния Етап или фаза на Играта спрямо другите участници. Участниците, които
решават загадките по-бързо, ще бъдат наградени, като получат достъп до следващия
Етап или фаза преди участниците, които успеят да решат загадките на по-късен
етап. Ранен достъп до следващия Етап или фаза на загадките ще бъде определян в
съотношение 10:1. След като всички участници, имащи право на ранен достъп до
следващата фаза на Надпреварата, получат своя ранен достъп, всички останали
участници ще получат достъп до следващата фаза, в момента, в който правилно
решат всички загадки от предходния Етап или фаза. Например, ако участник С
приключи фаза 1 на Етап 2 след (i) датата, на която първата загадка от фаза 2 на
Етап 2 е достъпна и (ii) всеки участник, който има правото на ранен достъп до фаза
2 на Етап 2 го е получил, участник С ще получи незабавен достъп до първата
загадка от фаза 2 на Етап 2.
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Информация, свързана с датите на излизане на загадките от Етап 2, включително и
как да се получи достъп до първата загадка в следващата фаза на Играта, ще бъде
разпространена от Организатора към участниците, използвайки информацията за
контакт, която те са предоставили по време на своята регистрация за Играта.
Организаторът, преките му и непреки акционери, дъщерни дружества, филиали и
всеки от техните директори, ръководители, служители и агенти (събирателно
Страните на Организатора), разпространители, уеб дизайнери, рекламодатели,
доставчици, застрахователни агенции, съдебни агенции, всеки участващ в
управлението, разработването, изпълнението и провеждането на Играта,
включително, без ограничение всяко лице, което сключи договор с Организатора, за
да изложи голямата награда (както е определено по-долу), и всеки от съответните
им акционери, дъщерни дружества и сътрудници (събирателно Страните на Играта),
и Издателите не поемат никаква отговорност или задължение спрямо факта, че
всички или някои части от Играта не могат да бъдат предоставени на всички
участници едновременно или за невъзможността на даден участник да започне
определена част на Играта в момента, в който е даден достъп на участника към тази
част от Играта (независимо от причината). За да бъдат избегнати съмнения, всяка
страна, която е сключила договор с Организатора да изложи голямата награда и/или
всеки от техните акционери или сътрудници, са Сътрудници на Организатора, но не
са Организатори на Играта, а Издателите не са Сътрудници на Организатора.
Покупки, направени от участници във връзка с апликации за мобилни устройства,
свързани с Книгата, не дават право на участие в загадки и няма да осигурят
преимущество на участниците в Играта.
Първият участник, който отговаря на изискванията за спечелването на Играта и
успее да реши всички загадки в Играта, ще получи ключ, който осигурява достъп до
голямата награда (както е дефинирано по-нататък). Нито ключът към голямата
награда, нито самата голяма награда се намират на място, където участието в Играта
изисква или е свързано с разрушаване, смущаване, обезпокояване, или
непозволеното посещаване на дадено населено място, обект, местоположение или
повърхност. Загадките могат да бъдат решени единствено с прилагането на
интелекта и таланта на всеки един участник.
Късметът не играе роля в Играта. Ако участвате в Играта (i) по начин, който е
смущаващ и обезпокояващ за някой от останалите участници, (ii) по начин, който
може да бъде приет като обида, дразнене, заплаха или тормоз от друг участник, (iii)
по начин, който Ви дава несправедливо предимство спрямо друг участник
(включващ, без изключения, опит да се „хакне“ някои от уебсайтовете и/или
електронните медии, които се използват в Играта), може незабавно да бъдете
дисквалифицирани от Играта. Всеки участник изрично се съгласява да не обявява
публично, независимо от начина и средството, какво е решението или счита, че е
правилното или неправилното решение на всяка от загадките (или части от тях),
включени в Играта. Неспазването на предходното може да доведе до незабавна
дисквалификация на участника от участието му в Играта. Може да бъде използван
само един интернет акаунт в Google, за да се участва в Играта. Използването на
повече от един интернет Google акаунт за участие в Играта ще доведе до незабавна
дисквалификация на съответния участник от участието му в Играта.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ
В Играта нямат право на участие директорите, ръководителите на отдели,
сътрудниците, служителите, агентите (или техните близки и роднини) на (i)
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Организатора; (ii) някоя от Страните на Организатора; (iii) някоя от Страните в
Играта; (iv) Издателите.
Право на участие в Играта имат физически лица на възраст над 13 години.
Независимо от това, ако законодателството в страната на местожителството на
участника изисква по-висока възраст за участие в подобни игри, то тази възраст е
валидна в рамките на тези Официални правила. Лица, които не са достигнали
необходимата възраст съгласно законодателството на страната, в която живеят,
трябва да поискат разрешение от родител или настойник, преди да участват в
Играта. За да има право да спечели голямата награда, победителят в Играта или
неговите родители или настойници, респективно, трябва да подпише формуляр W-9
(както е описано по-долу), Клетвена декларация (както е описано по-долу) и, ако
съответното законодателство позволява, да подаде Свидетелство за съдимост (както
е описано по-долу) (за краткост формуляр W-9, Клетвената декларация и
Свидетелството за съдимост ще се наричат Документи за наградата), доколкото и
когато бъдат поискани от Организатора. Документите за наградата трябва да се
предадат на Организатора в сроковете, посочени по-долу.
Правото за участие в Играта се определя от приложимите закони в държавата по
местоживеене на участника и тези Официални правила. Участието е невалидно за
лица, за които участието в Играта нарушава приложимите законови разпоредби.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПОБЕДИТЕЛЯТ
Първият оправомощен участник, който успее да реши всички загадки, получи ключа
и бъде проверен от Организатора по начина, описан по-долу, ще може да отвори
кутията, съдържаща голямата награда. Играта ще се проведе от Стартовата дата до,
в зависимост кое настъпи по-рано, (i) датата, на която всички загадки са били
решени, ключът е бил предаден, победителят е бил проверен и потвърден, и
Организаторът публично го е обявил за победителя в Играта, или (ii) 7 октомври
2016 г. (Крайнатa дата) (периодът, в който се провежда Играта, ще бъде наричан за
краткост Период на Играта). Организаторът ще се свърже с първия човек, който е
решил всички загадки в Играта, използвайки информацията за контакт,
предоставена от евентуалния победител в момента, в който тя или той се е
регистрирал/а за участие в Играта. Ако е необходимо, Организаторът ще продължи
да се свързва с хора, които са решили всички загадки в Играта, в реда, в който са
завършили Играта, докато за победител в Играта бъде потвърден участник,
отговарящ на условията на Играта. Всяко лице, с което Организаторът се свърже, се
съгласява, че няма да прави никакви публични изявления по време на Периода на
Играта в социални и медийни сайтове, блогове или други медийни платформи, че е
решил/а всички загадки или е бил/а потърсен/а от Организатора във връзка с
решаването на всички загадки, докато Организаторът не обяви публично победителя
в Играта. Голямата награда ще бъде присъдена само на един победител. В случай, че
нито един участник, отговарящ на условията, не е решил всички загадки до
Крайната дата, при спазване на останалите условия за участие, които се съдържат
тук, победителят ще бъде определен от Организатора въз основа на това кой
участник е напреднал най-много по време на Играта в съответствие с вътрешните
системи за проследяване на Организатора. Процесът на проверка и потвърждение
изисква от потенциалния победител да докаже на Организатора, че успешно е
решил всички загадки, включени в Играта. В случай на равен резултат, загадка,
базирана на умения, ще бъде предоставена за решаване с цел определяне на
победителя. За да докаже, че отговаря на изискванията, победителят (или неговите
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родители или законови настойници, ако е приложимо) ще трябва да представи
Документите за наградата.
Играта може да бъде спечелена само от едно лице. Съответно сътрудничеството
между участниците в Играта е забранено. Ако, независимо от гореспоменатата
изрична забрана, участниците си сътрудничат в Играта, сътрудничещите си
участници, чрез участието си в Играта, освобождават Страните на Организатора от
всякаква отговорност във връзка с всяко споразумение или договореност помежду
им. Ако по някаква причина някоя от Страните на Организатора е направила
някакви разходи и разноски, включително законови разходи и разходи във връзка
със споразумение между участници, които си сътрудничат, всички сътрудничещи си
участници се съгласяват, заедно и поотделно, да възстановят всички тези разходи на
Страните на Организатора.

ГОЛЯМАТА НАГРАДА
Победителят в Играта ще получи награда под формата на златни монети на обща
стойност приблизително 500 000,00 щатски долара към 15-и август 2014 г.
(„Голямата награда”). Голямата награда трябва да бъде приета, както е описано погоре, и няма да бъде заменена срещу пари в брой. Няма други награди, освен
голямата награда.
Всички приложими данъчни задължения, произтичащи от спечелването на Голямата
награда, са отговорност единствено на победителя в Играта. Организаторът има
право да задържи връчването на Голямата награда до получаването на
потвърждание за надлежното данъчно облагане на голямата награда от страна на
победителя.
Евентуалният победител в Играта трябва да подпише и да изпрати на Организатора в
рамките на пет (5) работни дни, след като е бил уведомен от Организатора, че е
евентуален победител в Играта, данъчна декларация или формуляр W-9 и/или който
и да е друг документ, даказващ данъчното облагане, съгласно приложимото
законодателство в държавата на местоживеене на евентуалния победител (за
краткост наречени заедно W-9 формуляр).
В края на данъчната година, в която е присъдена голямата награда, на победителя
ще бъде издаден формуляр IRS 1099 (и/или всеки друг съответен данъчен документ
в зависимост от държавата на местожителство на победителя) за целите на
документацията за деклариране на сума, равна на стойността на голямата награда за
данъчни цели.
Победителят трябва да декларира спечелването на голямата награда пред
съответните данъчни служби - IRS или всички други данъчни органи в съответствие с
приложимото в държавата, в която живее, право. Ако бъдещият победител: (i) не
успее да подпише и върне W-9 формуляра в рамките на определения период от
време; (ii) не предостави на Организатора (или което и да е лице, действащо от
негово име) уникален, личен и валиден номер на социална осигуровка, който му
принадлежи в рамките на необходимия период от време (или еквивалента му в
съответната държава), за да документира пред него поемането на данъчната
отговорност във връзка с приемането на голямата награда; (iii) не е надлежно
регистриран в данъчните органи; или (iv) не е в съответствие с данъчните
разпоредби в неговата страна, така че Организаторът (или което и да е лице,
действащо от негово име) не може правилно да регистрира данъчното задължение,
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свързано с приемането на голямата награда, на евентуалния победител ще му бъде
отнето правото да получи голямата награда и тя ще бъде присъдена на следващия
участник, решил всички загадки по време на периода на Играта, получил ключа и
потвърден от Организатора за победител. Той ще получи ключа и ще бъде проверен
от Организатора и обявен за победител. В случай на равен резултат, загадка,
базирана на умения ще бъде предоставена за решаване с цел определяне на
победителя. На победителя се препоръчва да потърси индивидуална и независима
данъчна консултация по отношение на различните данъчни последици, свързани със
спечелване и приемането на голямата награда.
От победителя може да се изисква да вземе отпуск и да пътува до или в рамките на
Съединените американски щати, за да получи голямата награда. Победителят
единствен носи отговорност да вземе необходимите мерки, за да получи голямата
награда, като всички разходи във връзка с това ще бъдат за негова сметка.
Победителят ще трябва да покрие своите собствени разходи за път и настаняване,
необходими за приемането на голямата награда. От страна на Организатора няма да
бъдат изисквани разходи или такси във връзка с приемането на голямата награда.

ПУБЛИЧНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Победителят ще трябва да попълни Клетвена декларация относно правото му на
участие, отговорност и оповестяване (за краткост Клетвена декларация). Клетвената
декларация ще потвърди, че бъдещият победител отговаря на всички изисквания за
допустимост до Играта и не е в нарушение на приложимия закон. Ако се установи, че
евентуалният победител е в нарушение на приложимия закон или всяко правило,
включително Правилата на Играта, евентуалният победител може да бъде
дисквалифициран. На база на това и в такъв случай голямата награда няма да бъде
присъдена на това лице. Може да има дисквалификация, ако нарушението доведе до
предимство на евентуалния победител спрямо останалите участници в Играта. В
случай, че евентуалният победител не е пълнолетен в юрисдикцията, в която
пребивава, родител на непълнолетния или негов законен настойник ще трябва да се
придържат към Клетвената декларация, за да може евентуалният победител да
претендира за голямата награда. Ако евентуалният победител или неговият родител
или законен настойник, в случай че евентуалният победител не е пълнолетен,
откаже да подпише Клетвената декларация, в рамките на пет (5) работни дни, след
като е бил помолен да направи това от Организатора, евентуалният победител ще
бъде дисквалифициран. В случай на дисквалификация следващият участник, решил
всички загадки, по време на Периода на Играта ще получи ключа и ще бъде
проверен от Организатора и обявен за победител. В случай на равен резултат,
загадка, базирана на умения, ще бъде предоставена за решаване с цел определяне
на победителя.
При спазване на приложимото право, победителят трябва да предостави на Страните
на Организатора пълното прехвърлимо, абсолютно, преотстъпено за целия свят,
вечно и неотменимо право и разрешение за използването на подобието, образа,
външния му вид, гласа, името му и/или всякакви други материали за победителя,
базирани или производни от това (за кратко Образ) по всякакъв начин и във всяка
позната и непозната медия за всякакви търговски и нетърговски цели. С
подписването на документите за Голямата награда победителят приема всяко
публично оповестяване, свързано със спечелването на Играта от него, и се отказва
да предявява претенции за допълнителна компенсация или възнаграждение,
свързани с използването на Образа му (освен, ако това е в разрез с приложимия
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закон, в който случай победителят ще получи само част от голямата награда, която
се определя от Организатора по негово лично и единствено усмотрение, като
съображение за освобождаване от тази клауза).
Организаторът може да изисква от победителя да участва в публични събития,
свързани с Книгата или Играта, освен ако не е изрично забранено от приложимото
право. От Победителя може да се изисква, по усмотрение на Организатора, да
представи и да сътрудничи в хода на поверителна цялостна проверка, за да се
потвърди допустимостта му и да помогне да се определи, по усмотрение на
Организатора, дали използването на името или Образа на Победителя в рекламата
или реклама за Книгата, или Играта ще въвлече Организатора в обществена
дискредитация, презрение, скандал, или присмех, или по друг начин ще се отрази
неблагоприятно на Организатора, Книгата или на Играта, по усмотрение на
Организатора (за краткост Цялостна проверка). Цялостната проверка ще се извърши
в пълно съответствие с приложимото право и нито едно лице на възраст под
осемнадесет (18) години няма да бъде обект на Цялостна проверка. Организаторът
си запазва правото да се въздържи от провеждането на всякаква реклама или
публичност, свързана с Победителя, без да назовава причините за това.
Освен ако не е предвидено друго в тези Официални правила, информацията,
събрана от Организатора във връзка с Играта ще бъде използвана от Организатора в
съответствие с политиката за неприкосновеност личните данни, публикувана на
Официалния сайт. Информацията, събрана във връзка с Играта може да бъде
споделена със Страните в Играта, Страните на Организатора, както и всички други
партньори на Организатора, включително и без ограничение на Издателите (за
краткост Получатели на информацията). Чрез участието си в Играта, вие изрично
давате право на Получателите на информацията да използват тази информация за
каквито и да било цели, които са допустими съгласно приложимото право и не са в
нарушение на някое от съществуващите правила за поверителност на информацията
на Получателите. Страните в играта, Страните на Организатора и всеки един от
другите партньори на Организатора могат да имат свои собствени политики за
защита на личните данни, които да се различават от политиката на
неприкосновеност на личния живот, приложима в Играта. Организаторът насърчава
участниците да се запознаят с политиката за неприкосновеност на личния живот на
всеки друг уебсайт, който посещават във връзка с Играта.

ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
Страните на Организатора, Издателите и всеки един от техните директори,
ръководители, служители и агенти, изрично не носят отговорност и нямат
задължения, по отношение на каквито и да е действия или начинания на
участниците във връзка с Играта, в това число и търсенето на ключа. Участниците
сами и единствено отговарят за всяко действие или нанесени щети във връзка с
нарушение на приложимото право или по повод увреждането на чуждо имущество.
За да се избегне съмнение: Издателите не са част от Страните на Организатора.
Никоя от Страните на Организатора или Издателите не носят отговорност, ако
участник живее в юрисдикция, която не позволява участие в подобен тип игри. Нито
една от Страните на Организатора, Страните в Играта и Издателите не поемат
рисковете, отговорността или разходите, направени от участника или друго лице във
връзка с Играта. Нито една от Страните на Организатора, Страните в Играта и
Издателите не носят отговорност пред участниците за каквито и да било
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обезщетения, телесни повреди или заплаха за живота, произтичащи от или във
връзка с Играта или тези Официални правила.
Никоя от Страните на Организатора или Издателите не осигурява застраховка за
отговорност за защита на лица, групи, организации, предприятия, зрители или
други, които могат да участват в Играта.
Нито една от Страните на Организатора, Страните в Играта и Издателите не поема
никаква отговорност или задължения за: (i) всяка неправилна или неточна
информация, вписана от участника по време на регистрацията му за Играта или за
погрешни, грешно предадени, непълни или объркани електронни данни във връзка с
Играта; (ii) всяка човешка грешка, техническа неизправност, повреда и пропуск,
грешка, прекъсване, изтриване, дефект, закъснение при техническа операция или
повреда на комуникационна линия, независимо от причината, и независимо от
оборудването, системите, мрежите, линиите, сателитите, сървърите, компютрите или
дистрибуторите/доставчиците, използвани във всеки аспект от провеждането на
Играта; (iii) липса на достъп или на сигнал на интернет връзката или всяка
комбинация от тях; или (iv) всяко нараняване или повреда на компютър или мобилно
устройство на участника или трето лице, което би могло да бъде свързано с или да
произтича от участие или опит за участие в Играта или тегленето/свалянето на
всякакви материали, свързани с нея. Ако по някаква причина, Играта не може да
бъде проведена поради причини, които могат да включват, без ограничение,
компютърен вирус, бъгове, подправяне, неоторизирана намеса, измама, технически
неизправности, тежки метеорологични условия (включително, но и не само, дъжд,
гръмотевични бури, наводнения или земетресения), пожар, експлозия, форсмажорни
обстоятелства, повреда на оборудването и всяка друга причина, която не е в
рамките на контрола на Организатора, или всякакви други причини, които могат да
попречат на или да засегнат администрирането, сигурността, справедливостта,
почтеността или правилното провеждане на Играта, в такива случаи Организаторът
си запазва правото, по свое усмотрение, да отмени, измени или прекрати Играта
изцяло или частично, без по-нататъшна отговорност към участниците или към трети
страни.
Всеки участник освобождава Страните на организатора, Страните в Играта и
Издателите
в
максималната
допустима
степен
съгласно
приложимото
законодателство от и срещу всякаква отговорност за загуби, претенции, искове,
обвинения, сравнения, присъди, разходи, производства, щети, такси и хонорари
(включително, без ограничение, адвокатски такси, хонорари за правни услуги,
професионални, медицински, експертни и консултантски такси, разходи и разноски
по разследвания) за каквито и да било травми, щети или загуби на лица или
имущество, които могат да бъдат свързани с: (i), получаването или използването на
каквито и да било материали за Играта; (ii) при встъпване в участие или самото
участие, в който и да е аспект на Играта; (iii) получаването, собствеността,
използването или злоупотребата с голямата награда; (iv) подготовката за или
участието в пътувания във връзка с Играта или всякакви други събития, свързани с
Играта; (v) всякакви действия на други участници, включително, но не и ограничени
до взаимодействието с други участници при решаването на загадките, самостоятелно
или в сътрудничество (въпреки изричната забрана, спомената тук); (vi) всяка
правописна или друга грешка в тези Официални правила, всяко съобщение във
връзка с Играта, както и обявяването на победителя, който печели голямата
награда; и (vii) всяка клевета, злословие, инвазия на правото на неприкосновеност
на личния живот, или всеки друг иск или действие, въз основа на или отнасящи се
до използването на Образа на участника или упражняването на правата,
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предоставени на всяка от Страните на Организатора, Страните в Играта, Издателите
или техните партньори във връзка с Играта.
Във връзка с общото освобождаване от отговорност за всякакви претенции на
участници в Играта, споменато тук, участниците изрично (i) поемат риска, че може
да има съответни факти или обстоятелства, които могат да се различават съществено
от тези, известни понастоящем (или да се смятат за верни) от тях, и (ii) се отказват
от прилагането на раздел 1542 от Гражданския кодекс на Калифорния и на всяко
друго подобно право на освобождаване, предвидено в настоящите Официални
правила.
ТЪЛКУВАНЕ И СПОРОВЕ
Официалните правила подлежат на тълкуване от Организатора и всички решения и
тълкувания, направени от Организатора, ще бъдат окончателни. Всякакви
тълкувания, обяснения или ревизии на Официалните правила влизат в сила веднага
след публикуването им на Официалния сайт. Участниците се съгласяват, че с
продължение на участието си в Играта или използването на прилежащите
приложения за мобилни устройства и уебсайтове, са приели тези тълкувания,
обяснения или ревизии.
Освен ако не е предвидено друго в настоящите Официални правила, всеки спор,
претенция или неразбирателство между участниците и Организатора, произтичащи
от или свързани с тези Официални правила или Играта, които не могат да бъдат
разрешени по друг начин, може да бъдат представени и да се решат чрез арбитраж,
както е обяснено в този параграф. Арбитражът ще бъде администриран от JAMS New
York в Ню Йорк пред арбитър в съответствие с действащите към този момент
Ускорени Арбитражни правила и процедури на JAMS. Aрбитражното решение може
да бъде вписано от всеки съд, който е компетентен. Ако действащото
законодателство забранява обвързващ арбитраж при някои искове ("Неарбитражни
претенции"), Организаторът и участниците се съгласяват да представят всички
претенции за арбитриране, а арбитражът ще бъде необвързващ само за
Неарбитражните искове и ще бъде задължителен за всички други претенции.
Разходите за арбитража ще се поемат поравно между страните, освен ако не се
изисква друго от закона. Официалните правила на Играта, както и всички свързани с
тях спорове, се уреждат от законите на Съединените щати и на щата Ню Йорк.
Участниците се съгласяват да се подчиняват на юрисдикцията, мястото, без каквито
и да било претенции за неудобство, на държавата и федералните съдилища,
намиращи се в Ню Йорк, щата Ню Йорк, за целите на съдебното разрешаване на
Неарбитражните претенции.
ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
В най-голяма степен, позволена от приложимото право, участниците се съгласяват
да защитават и освобождават от отговорност Страните на Организатора, Страните в
Играта и Издателите от и срещу всякакви претенции, искания, жалби, отговорности,
съдебни решения, спогодби, загуби, разходи, претенции за обезщетения, и/или
законови разходи или от собствения капитал, договор или непозволено увреждане
(включително, без ограничение, адвокатски такси, лични хонорари за правни
услуги, професионални, експертни и консултантски такси и разноски) от всякакъв
вид и произход, причинени изцяло или частично от действията или бездействията
им, свързани по някакъв начин с участието им в Играта или с тези Официални
правила.
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Ако някой предяви претенции към Страните на Организатора, Страните в Играта или
Издателите, свързани с неспазването на Официалните правила от страна на
участници, или във връзка с използването от страна на участници на свързани с
играта приложения за мобилни устройства или уебсайтове, действия или
бездействия на участници, или отношението на участници към Играта, участниците
се съглавяват да защитават и обезщетяват Страните на Организатора, Страните в
Играта и Издателите и да ги освобождават от отговорност за всички задължения,
щети, загуби и разходи от всякакъв вид (включително правни такси и разходи),
свързани с всяко такова твърдение.
Освен това участниците се съгласяват да защитават и предпазват Страните на
Организатора, Страните в Играта и Издателите от и срещу всякакви претенции,
искания, действия, пасиви, съдебни решения, споразумения, загуби, разходи, щети
и/или законови разходи или разходи на собствения капитал, договор или
непозволено увреждане (включително, без ограничение, адвокатски такси, лични
хонорари за правни услуги, професионални, експертни и консултантски такси и
разходи), възникващи от всякакъв вид и характер, че по никакъв начин не са
причинени изцяло или отчасти от партньори, приятели, семейство, сътрудници,
агенти, представители, служители, делегати, синдици, оператори или всяко друго
физическо или юридическо лице, свързани с участниците, или произтичат от
поведението им и по някакъв начин са свързани с участието в Играта.
Задълженията на участниците за защитата и освобождаването от отговорност на
Страните на Организатора, Страните в Играта и Издателите важат в случаите на
умишлени действия и престъпна небрежност.
Участниците се съгласяват от името на техните наследници, изпълнители,
администратори и правоприемници, да защитават и освобождават от отговорност
Страните на Организатора, Страните в Играта и Издателите, заедно и поотделно, от
всички действия, следствия от действия, искове и изискванията за, върху, или
вследствие на щети, загуби, наранявания или смърт, които по-нататък могат да
бъдат понесени от участието в Играта.
Независимо от задълженията за освобождаване от отговорност, описани тук, всяка
от Страните на Организатора, Страните в Играта и Издателите изрично си запазва
правото самостоятелно и за своя сметка и разходи да се защитава срещу всякакви
предявени претенции.

ТЪРГОВСКИ МАРКИ И АВТОРСКИ ПРАВА
Участникът носи отговорност за спазването на авторското право и други закони за
интелектуалната собственост. Участниците приемат, че всичко, което видят или
прочетат в Книгата или свързани приложения за мобилни устройства или уебсайтове
по време на Играта, е защитено по Закона за авторското право, освен ако не е
посочено друго, и не може да се възпроизвежда, да се изготвят производни
произведения, да се разпространяват копия за продажба, да се прехвърля
собствеността, или да се отдава под наем, на лизинг, или на заем, или да се излага
или показва публично защитеният продукт, освен ако участник не е получил
изрично разрешение от собственика на авторските права или му е било позволено от
приложимия закон.

Third Floor Fun, LLC, Endgame, Endgame: The Calling, Последната игра и Последната
игра: Поканата са търговски марки на Организатора, неговите партньори или
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Издателите. Всички други търговски марки, марки за услуги, лога, имена на
продукти или услуги, използвани във връзка с Играта, са собственост на съответните
им собственици.

СЪПЪТСТВАЩИ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ И УЕБСАЙТОВЕ
Всеки участник се съгласява да спазва правилата и условията за използване на
интернет страниците на Организатора, неговите приложения за мобилни устройства,
както и всички други софтуерни приложения (за краткост Мобилни правила и
условия). Партньорите, агентите и сътрудниците на Организатора, включително и
Страните на Организатора, Страните в Играта и Издателите могат да имат свои
собствени уебсайтове, приложения за мобилни устройства и софтуерни приложения,
за които важат отделни правила и условия за употреба. Организаторът окуражава
участниците да намерят и да разгледат правилата и условията на всеки сайт на
трета страна, приложение за мобилно устройство или софтуерно приложение, което
може да се използва във връзка с Играта. Нарушаването на Мобилните правила и
условия или правилата и условията за ползване на уебсайтовете на трети страни,
мобилните приложения за устройства, или друго софтуерно приложение, което се
използва във връзка с Играта, може да доведе до дисквалификацирането на
участници в Играта.
Ако участниците използват интернет/уебсайт браузър или мобилно устройство, което
не е технически поддържано, може да попаднат на страница, на която (i) се посочва,
че техният браузър или устройство не се поддържа, и (ii) да бъдат пренасочени да
актуализират техния браузър, или да използват поддържан десктоп/лаптоп
компютър, за да участват. Същото важи и при използването на устройство, чиито
системни харектеристики не отговарят на минималните изисквания, необходими за
виждането и използването на съдържанието на Играта. В тези случаи е възможно
участниците да не могат да видят определено съдържание, свързано с Играта, или
да го видят не по определения за това начин. Въпреки че са положени всички
усилия основните текущи браузъри и устройства да бъдат поддържани, новите
браузъри и устройства може да не бъдат поддържани, ако са пуснати на пазара след
разработването на Играта, както и по-старите браузъри и устройства могат да не
бъдат поддържани. Нито една от Страните на Организатора, Страните в Играта или
Издателите не могат да бъдат държани отговорни за неподдържаните браузъри или
други устройства.
Участниците нямат право да показват публично съдържанието на приложенията на
Организатора или прилежащите уебсайтове без изричното съгласие на
Организатора, когато става дума за съдържание, което е предмет на интелектуална
собственост и е собственост на Организатора. Ако участник реши да сподели или да
използва информация от приложенията и/или уебсайтовете на Организатора, негова
отговорност е, да се увери, че информацията, съдържаща се в рамките на тези
споделяния, е точна и съдържателно вярна, преди да разчита и да се позовава на
нея. Линковете, както и информацията, съдържаща се в тях, могат да бъдат
променени или актуализирани по всяко време и без предизвестие.
Приложенията за мобилни устройства и уебсайтовете на Организатора, както и
всички линкове, които те предлагат, са предоставени на принципа „както е”.
Организаторът не поема никаква отговорност или гаранция от какъвто и да било вид
за верността, грешки или пропуски или достъпността на информацията, представена
в мобилните приложения и/или уебсайтове на Организатора, както и такива, към
които има препратки (хиперлинкове) от страна на Организатора. Нито една от

11

Страните на Организатора не носи отговорност за забавяне от какъвто и да било
характер, произтичащи от невъзможността за достъп до даден уебсайт. Поради
присъщия характер на интернет пространството неточности, прекъсвания и
забавяния в експлоатацията може да се случат във всеки един момент.
Ако участниците изпратят имейл, текст, изображение, аудио или друго съдържание
до приложенията за мобилни устройства и/или уебсайтовете на Организатора, те
предоставят на Организатора и/или неговите пълномощници правото на постоянно
съхранение и използване на това съдържание навсякъде в своите сайтове или всеки
друг уебсайт или медия, без заплащане или каквато и да е компенсация.

ОНЛАЙН ФОРУМИ
Организаторът може да създаде форуми или страници в Twitter, Facebook, YouTube,
Instagram и други социални и електронни медийни платформи, където участниците
могат да публикуват информация и материали, свързани с Играта или Книгата (за
краткост Онлайн форуми). Тази информация може да бъде виждана от други хора.
Онлайн форумите се предлагат за некомерсиално ползване от страна на участниците
и за обмен на законосъобразна, свързана и подходяща информация. Всяко
използване на Онлайн форумите, което не отговаря на тези цели, е строго
забранено. Използването на Онлайн форумите в нарушение на настоящите
Официални правила може да повлияе на допустимостта ви за участие в Играта.
Чрез използването на Онлайн форумите участниците се съгласяват да се спазват
правилата и условията на Организатора, публикувани на Онлайн форумите, в
допълнение към правилата и условията, определени от доставчика на услугите на
съответния Онлайн форум. Участниците се съгласяват, че Организаторът, по свое
усмотрение, има право да отстрани участници от Онлайн форумите, ако те не се
придържат към правилата и условията на Организатора или тези на съответния
Онлайн форум.

ДРУГИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
Решението на Играта е било проверено от независими източници и е документирано,
като се пази запечатано на сигурно място. Играта се предоставя „както е“.
Решението на Играта ще бъде публикувано, след като Победителят е определен и
проверен, или на съответния придружаващ уебсайт или в последваща публикация.
Всички загадки, съдържащи се в Книгата и/или разпространявани по време на
Играта, са базирани на обща култура. Загадки, базирани на литературни
произведения, филми или друга форма на изкуство, нямат за цел да конституират
или индикират връзка или присвояване/промотиране на литературната творба,
филма или друга форма на изкуство по какъвто и да било начин.
Организаторът си запазва правото да модифицира, забавя или прекрати Играта, в
случай че решението на загадката се оповести публично или бъде споделено по друг
начин или ако Играта се компрометира или е застрашена по някакъв начин. В
случай, че Играта бъде прекратена, Организаторът ще връчи голямата награда на
участника, който е напреднал най-много в Играта, в съответствие с вътрешните
системи за проследяване на Организатора, към момента, в който Организаторът
прекрати Играта. В случай на равен резултат, загадка, базирана на умения, ще бъде
предоставена за решение с цел определяне на победителя.

12

Ако някоя или някои от разпоредбите в настоящите Официални правила, са обявени
за невалидни поради някаква причина, целостта на тези Официални правила, остава
в пълна сила и ефект. В случай на противоречие между условията на англоезичната
версия на тези Официални правила и условията на някой от преводите на тези
Официалните правила, в сила остава англоезичната версия.

ВРЪЗКА С НАС
За да се свържат с Организатора, участниците трябва да изпратят електронно писмо
(имейл) на questions@endgamerules.com, като мейлът не трябва да съдържа повече
от 250 думи, или по пощата с писмо, адресирано до Endgame Rule Questions, 25 Old
Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608, като писмото не
трябва да надхвърля 250 думи. Всяка електронна поща или писмо, изпратено до
Организатора, което надхвърля 250 думи, няма да бъде прочетено. Поради големия
обем на електронната поща и писмата Организаторът не може да отговори на всички
имейли или писма, освен ако по негово усмотрение отговорът не е наложителен.
Участниците следва да включват своите име, имейл адрес, физически адрес и
телефонен номер във всяка кореспонденция.
За да научат името на Победителя, участниците следва да изпратят самоадресиран и
франкиран плик с техния адрес до Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway –
Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 след 31 януари, 2020 г.

13

THIRD FLOOR FUN, LLC
PRIVACY STATEMENT
This privacy statement (the “Privacy Statement”) describes the privacy practices for Third Floor
Fun, LLC (“TFF” or “we”) in connection with the collection of information that identifies
individuals or can be used to identify or contact individuals (“Personally Identifiable Information”)
including those located in the European Union (“EU”) and Switzerland and transferred to TFF, or
third parties on its behalf, located in the United States. TFF respects the privacy of those
persons who provide Personally Identifiable Information to TFF (“you,” “your,” “user,” or
collectively “users”) and is committed to protecting the privacy of the Personally Identifiable
Information we collect from you. The purpose of this Privacy Statement is to inform you about
what information we collect from you, how we use and may disclose that information, and the
choices you have regarding our use of, and your ability to correct or update, the information. By
providing Personally Identifiable Information to TFF, you expressly consent to the use and
disclosure of information as described in this Privacy Statement.
What Information We Collect and How We Collect Information
We collect Personally Identifiable Information in several ways through your engagement with
TFF, including from forms you submit to us, or personal correspondence, such as emails or
letters that you send to us. We may ask you to voluntarily provide us with Personally
Identifiable Information. We may collect the following types of Personally Identifiable
Information: your name, email addresses, postal addresses, telephone number, date of birth,
gender, age, geographic location, and any other information necessary to comply with
applicable laws and regulations or maintain TFF’s business operations.
We may also receive Personally Identifiable Information from third parties. Our use of
information received from a third party will be dictated by the third party’s privacy policies and
not this Privacy Statement.
Why We Collect, and How We Use, Personally Identifiable Information
TFF collects Personally Identifiable Information from you for the following reasons and,
therefore, uses the Personally Identifiable Information in the following ways:
• to track your progress through the Endgame contest
• to improve TFF’s goods or services
• to develop new goods or services
• to provide goods or services which you have requested from us
• to analyze use of our goods or services
• to develop, customize, enhance or provide advertising for TFF’s goods or services
• to send you targeted communications, publications, news, information about our goods
or services
• to administer our business
Sharing of Personal Information (Onward Transfer)
Except as set forth in this Privacy Statement, in an TFF-provided privacy statement specific to
an EU member state or Switzerland (if any), or as specifically agreed to by you, we will not
disclose any Personally Identifiable Information we gather from you. We may share your
Personally Identifiable Information with our affiliates. We also may share your Personally
Identifiable Information with third-party service providers to assist us with processing or storing
your Personally Identifiable Information in accordance with the purposes for which we collected
it. We may store your Personally Identifiable Information on servers in the United States, either

hosted by TFF, one of its affiliates or by a third-party service provider, or on servers hosted by
third party-service providers in the EU or Switzerland. We require any third party to whom we
provide your personal information to either: (i) adhere to the US-EU Safe Harbor and/or the USSwiss Safe Harbor Principles (as applicable); (ii) adhere to the EU Privacy Directive as
implemented by the applicable EU member state or the Swiss Federal Data Protection Act (as
applicable) or (iii) contractually agree to provide the same level of privacy as required by (i) or
(ii).
We also may share aggregated demographic and statistical information that is not personally
identifiable with third parties.
TFF also may disclose your Personally Identifiable Information (to the extent permitted by
applicable law):
•
•
•
•
•

to a person who, in the reasonable judgment of TFF, is seeking the information as an
agent of the individual;
in situations where sharing or disclosing your information is required in order to offer you
services;
to a third party or parties, where disclosure is required or permitted by law;
if, in the reasonable judgment of TFF, disclosure is necessary to enforce compliance
with our internal policies or to protect our business, investors, or others; and
to any other entity that acquires all or a portion of our organization by merger,
reorganization, operation of law, or a sale of some or all of TFF’s assets.

TFF may be required to use or disclose your Personally Identifiable Information to in connection
with a legal action or other proceeding, including, without limitation, in response to a court order
or a subpoena. We also may disclose such information in response to a law enforcement
agency’s request. Your Personally Identifiable Information stored by TFF in the United States
may be obtained from TFF by government authorities pursuant to subpoena or court order.
Retention of Your Information
We retain your Personally Identifiable Information for only as long as is necessary for the
purposes for which we collected it from you.
Security
TFF is committed to protecting the security of any Personally Identifiable Information you
provide to us. We maintain commercially reasonable safeguards to maintain the security and
privacy of Personally Identifiable Information that you provide to us. If you submit Personally
Identifiable Information to TFF online, we recommend that you terminate your browser session
before leaving your computer. In spite of these protections, TFF cannot guarantee the security
of any data submitted over the Internet. After your Personally Identifiable Information reaches
TFF, however, it is stored on servers (or, in the case of information received from you in person,
in writing or over the phone, in physical storage areas) protected by procedures and technology
designed to block reasonably foreseeable intrusions by unauthorized third parties.
Integrity of and Access to Personal Information
TFF is committed to collecting accurate information from you. You can view, correct and update
the Personally Identifiable Information relating to you held by TFF by contacting us at the
contact information set forth below.
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Adherence to US-EU Safe Harbor and US-Swiss Safe Harbor Principles
Your Personally Identifiable Information may be transferred to, stored, and processed in a
country other than the one in which it was provided, including the United States. When we do
so, we transfer the information in compliance with applicable data protection laws.
Regardless of what country Personally Identifiable Information is stored in or transferred to, we
adhere to this Privacy Statement and have procedures and controls as appropriate to help
ensure this.
We adhere to the US-EU Safe Harbor Framework and the US-Swiss Safe Harbor Framework as
set forth by the U.S. Department of Commerce regarding the collection, use, and retention of
Personally Identifiable Information from EU member countries and Switzerland. TFF has
certified that it adheres to the Safe Harbor Privacy Principles of notice, choice, onward transfer,
security, data integrity, access, and enforcement. To learn more about the Safe Harbor
program, and to view our certification page, please visit http://www.export.gov/safeharbor/.
Dispute Resolution
In compliance with the Safe Harbor Principles, TFF commits to resolve complaints about your
privacy and our collection or use of your Personally Identifiable Information. EU and Swiss
residents with inquiries or complaints regarding this Privacy Statement should first contact TFF
by email at privacy@endgamerules.com.
If you do not receive timely acknowledgment of your complaint, or if your complaint is not
satisfactorily addressed by TFF, you may contact the state or national data protection or, if
applicable, labor authority in the jurisdiction in which you reside or, as applicable, work.
Opt-Out From Mailings
To the extent you receive marketing or promotional e-mail messages, mailings or telephone
calls from TFF and you wish to stop receiving emails or mailings from TFF please send us an
email to privacy@endgamerules.com with the phrase “Privacy Opt-out: TFF Mailings” in the
subject line and we will remove you from TFF’s mailing list.
Contact Us
If you have questions regarding our Privacy Statement or the use of Personally Identifiable
Information collected, you can contact us by email at privacy@endgamerules.com.
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