ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА
За провеждане на аматьорски турнири по онлайн шах, Counter Strike: Global
Offensive (PC) и FIFA 2020 (за PS4)
част от инициативата Виртуални Игри за добрини

Проектът „Игри за добрини“ на Българската мрежа цели да покаже, че отговорните компании,
доброто здраве на служителите, спортът и каузите могат да вървят ръка за ръка. В изпълнение
на тази цел Мрежата организира поредица спортни турнири, в които всяка участваща компания
се бори за избрана от нея социална кауза. Така печелейки турнира, печели и избраната от отбора
кауза, за която отива събрания награден фонд.
Поради кризисната ситуация, породена от COVID-19, трансформираме емблематичния
колективен проект във виртуални “Игри за добрини”. Те ще включват турнири по 3 популярни
видео игри:
1. Онлайн шах, с домакин “Асарел-Медет” АД, дата на турнира: 20 март, събота
2. Counter-Strike: Global Offensive, с домакин Софарма АД, дата на турнира: 27 март,
събота
3. FIFA за PlayStation: предстои уточняване на домакин и дата на турнира.
„Игри за добрини“ е част от колективната програма на Българската мрежа на Глобалния Договор
на ООН „Здрави на работа“, която стартира в изпълнение на Стратегическия план 2015+ за
работа по Целите на ООН за устойчиво развитие. Програмата “Здрави на работа” кореспондира
на Цел 3 “Осигуряване на здравословен начин на живот и стимулиране на благосъстоянието на
всички във всички възрасти”.

I. ОБЩИ ПРАВИЛА
1.1. Участниците в аматьорския турнир са длъжни да спазват настоящите Правила. При
възникнали ситуации, неописани в Правилата, решение се взима от организаторите на момента
и става валидно за последващи идентични ситуации.
1.2. Право на участие в аматьорския турнир „Игри за добрини“ имат всички
заинтересовани организации и компании.
1.3 Участниците в отборите на компаниите трябва да имат актуални трудови договори
към датата на провеждане на съответния турнир.
1.4. Право на участие имат и сборни отбори, съставени от състезатели, служители на две
или повече организации, които защитават своя кауза. Избраната кауза се верифицира от
фондация BCause.

1.5. Преди всеки турнир/мач състезателите трябва да се идентифицират на
организаторите за справка. Идентификацията може да се случи чрез провеждане на видео
разговор, с участието на представител на работодателя, за удостоверяване или чрез
включването в Zoom среща, организирана от Българската мрежа, в деня на събитието. При
установени нередности, свързани с принадлежността на даден играч към конкретна
организация, организаторите имат право да спрат състезателните права на играча или отбора.
Представителите на всеки отбор са длъжни да попълнят данните си в декларация за
освобождаване от отговорност.
1.6. За регистриране на отбор е необходимо да бъде подадена следната информация:
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г/ доказателство за платена такса за участие на отбора.
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1.7. Със записването си за участие в „Игри за добрини“ състезателите оторизират
организаторите да използват и възпроизвеждат в аудио, печатни и видео материали имената и
образите им за целите на турнира.
1.8. Издание 2021 на „Игри за добрини“ ще бъде виртуално и ще включва турнири в три
видео игри: онлайн шах, Counter-Strike: Global Offensive и FIFA за PlayStation 4.

Условия за участие
●
●

●
●

●
●

Участие могат да вземат компаниите на БМГД на ООН и и компании не-членове;
Такса участие в спортен турнир по избор - 600 лв. за членове на Мрежата и 650 лв. за
организации извън Мрежа. Сумата от 500 лв. от таксата е разпределена за
благотворителния фонд на каузата;
Право на участие имат и сборни отбори, съставени от състезатели, служители на две и
повече компании.
Право на участие имат и сборни отбори, съставени от състезатели, служители на две или
повече организации, които защитават своя кауза. Избраната кауза се верифицира от
фондация BCause.
Задължително условие е в отборите по различните дисциплини да няма включени
професионални състезатели.
Като “професионални” се определят участници, които се състезават в професионални
турнири.

Как да се включите
За включване на Вашата компания във Виртуалните “Игри за добрини” 2020 е нужно да
попълните тази заявка и да ни я изпратите обратно.

Такси за участие
●
●

Такса участие в турнир по видео игра по избор – 600 лв. за членове на Мрежата и 650
лв. за организации извън членската мрежа.
Сумата от 500 лв. от таксата е разпределена за благотворителния фонд за каузата.

