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I.

Обща информация

“Телерик Академия“ ООД (наричана по-долу „Телерик Академия“ или "Академията") е
частна образователна организация. Като такава Академията предоставя практическо
обучение, което помага на деца, ученици, студенти и специалисти от различни области да
се подготвят за дигиталното бъдеще. ”Telerik Academy Alpha”, "Детска Телерик Академия",
"Училищна Телерик Академия”, “Telerik Academy Plus” и са безплатни образователни
инициaтиви на Телерик Академия, които се предлагат в онлайн и/или присъствена форма
на обучение.
Описаните тук Условия за участие в курсовете важат за всички обучения и програми,
които Телерик Академия предлага.
Със съгласието си с настоящите условия, всеки участник се съгласява, че условията,
включително и препратките в Условията (като напр. Инструкция за безопасност при
работа с компютри в учебна зала и всички останали) са обвързващи за него.

II. Комуникация и деклариране на съгласие с Общите
условия
Комуникацията между Академията и участника се осъществява по електронен път, чрез
изпращане на съобщение на електронната поща на Академията: info@telerikacademy.com,
както и посредством Системата. Всички волеизявления и действия, направени по
електронен път, са обвързващи за участника.
С приемането на настоящите общи условия, участникът се съгласява всички направени
от него електронни изявления и действия във връзка с ползването услугите на
Академията да имат силата на негов саморъчен подпис, положен при негово изрично
съгласие.

III. Използване на уебсайта на Телерик Академия

Уебсайтът www.telerikacademy.com (“Уебсайтът“) описва всички програми на Телерик
Академията : ”Telerik Academy Alpha”, "Детска Телерик Академия", "Училищна Телерик
Академия”, “Telerik Academy Plus”, както и състезанията и събитията, организирани от
Академията и водени от лектори, които не са част от “Телерик Академия“
ООД. Участието в курсовете, програмите и събитията в рамките на Академията е
доброволно.
Моля прочетете внимателно настоящите Условия за ползване преди да използвате
Уебсайта. Тези Условия представляват договор между Вас и Академията, с който
получавате правото да използвате безплатно информацията на Уебсайта за лични и
нетърговски цели при спазване на условията. Точка III от общите условия има
обвързващо действие само в отношенията между Вас като потребител на Уебсайта и
“Телерик Академия“ ООД. Чрез достъпа до (зареждането на)
Уебсайта http://telerikacademy.com/, Вие се съгласявате да се обвържете с настоящите
Условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В
случай че не сте съгласни с което и да е от условията по-долу, моля не използвайте този
Уебсайт.
Органичаване на отговорността
Академията прави всичко възможно за да поддържа на Уебсайта си вярна, точна и
актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват
обективни несъответствия или пропуски. Академията не носи отговорност за
последиците, в това число евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е
начин с достъпа, употребата или невъзможността за достъп или употреба на този
Уебсайт. Цялата информация на Уебсайта се предоставя в съответствие с действащото
българско законодателство, без гаранция от страна на Академията за нейната точност,
актуалност, ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
Академията не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на
точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси и материали на този
Уебсайт.
Академията не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и
достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Уебсайт съдържа
препратки.
Академията има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети
лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана
употреба на Уебсайта.

IV. Авторски права и лицензи
Уебсайтът, Системата както и информационните ресурси и материали, публикувани на
Уебсайта и Системата (поредица от видео лекции, презентации, задачи и други учебни

материали за целите на обучението в Академията) са разработени от екипа на Телерик
Академия и като такива са интелектуална собственост на “Телерик Академия“ ООД.
Всички права на интелектуална собственост върху Уебсайта и Системата и запазени
марки и лога, публикувани на Уебсайта и Системата, са обект на закрила по действащия
Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване
представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и
наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Информационни ресурси и материали
Информационните ресурси и материали, публикувани на Уебсайт и Системата, могат да
бъдат използвани при спазване на условията, посочени в съответния приложим към
ресурсите и материалите лиценз. Приложими към ресурсите и материалите на Уебсайта
лицензи са обозначени на страницата на сътоветния курс. Видовете лицензи, приложими
по отношение на ресурсите и материалите, са описани по-долу:
1. Лиценз за използване на материали (с некомерсиална цел) - АttributionNonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported
Лицензът Ви дава възможност свободно да използвате, копирате и споделяте всички
презентации и ресурси на Академията, обозначени със съответния лиценз, без да ги
променяте и при следните условия:
1.1 Необходимо е да се цитира носителя на авторските права като източник на
материалите. Това може да бъде Телерик Академия, външна организация или
лектора на самия курс
1.2 Материалите не могат да бъдат използвани с комерсиални цели
1.3 Съдържанието не може да бъде променяно, преработвано или надграждано. Не
се разрешава разработката на производни материали (преводи, модификации и
др.).
Условията, описани от лиценза, могат да бъдат променяни само при наличието на
писмено съгласие, разрешение от носителя на авторските права. При разпространението
на материалите е необходимо да се цитира името на носителя на авторските права.
Защитените с този лиценз материали са обозначени със следното графично изображение
и/или текст:
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0
Unported License
Прочетете пълната информация за лиценза на английски език.
За достъп до материали от курсове, които не са публично достъпни, е необходимо да сте
участник в съответния курс и да имате регистрация в Системата.
Използване на изображения

Снимки на Телерик Академията – както публикуваните на Уебсайта и Системата, така
във Flickr, могат да се ползват от външни лица само при условие, че Академията е
цитирана като техен източник. Едва след предварително одобрение от страна на
Академията трети лица могат да ползват логото на Телерик Академията и нейните
подинициативи, както и всички визии, свързани с бранд идентичността на Академията

V. Създаване на профил в Telerik Academy Learning
System
Telerik Academy Learning System (http://my.telerikacademy.com/) е изградена и поддържана
от Телерик Академия централизирана информационна система (наричана за краткост
“Системата”), в която се съхраняват информация за учебните курсове, участниците от
Академията, техните резултати от курсовете (домашни, проекти, оценки и постижения),
разписания на учебни зали, курсове и занятия и друга информация, свързана с учебния
процес и дейността на Академията.
Всеки участник, който иска да се включи в курс или програма на Телерик Академия,
трябва да създаде потребителски профил в Системата. Системата позволява на всеки
регистриран участник да участва в курсовете на Академията, както и да следи записаните
от него/нея курсове. С регистрацията си чрез попълването на регистрационната форма,
участникът дава съгласието си Академията да събира, обработва, съхранява и използва
информацията за целите на обученията (в това число да оповестява публично
резултатите на участниците). Попълването на регистрационната форма и съгласието с
настоящите Условия за участие са обвързващи за Участника и представляват
обвързващо писмено волеизявление по смисъла на Закона за електронния документ и
електронния подпис („ЗЕДЕП“). Участникът носи отговорност за попълване на неверни
данни.
Участници под 18 години
В случаите, когато участникът няма навършени 18 години, попълването на
регистрационната форма и съгласието с настоящите условия за участие са обвързващи
курсиста, действащ чрез законния си представител – родител или попечител.
Създаване на уникален профил
Всеки участник в курсовете на Академията се съгласява да създаде само един профил в
Системата. Участниците, които разполагат с няколко профила и кандидатстват с тях за
една и съща програма, ще бъдат дисквалифицирани от нея, без право на повторно
кандидатстване през съответния сезон.

VI. Поверителност и предоставяне на данни на трети
лица

Телерик Академия защитава поверителността на личните данни, които обработва с найвисока степен на грижа в съответствие с най-високите национални, ЕС и международни
стандарти. С приемането на настоящите условия, потребителите се съгласяват да се
запознаят с „Политиките за личните данни“ (на български език) или Privacy Policy (на
английски език) на Телерик Академия.
Телерик Академия има право да оповестява публично имената на участниците в нея и
техните резултатите във всички обучителни курсове (под формата на класиране), както и
да споделя информация за представянето на участниците на трети страни.
С приемането на настоящите общи условия, потребителят се съгласява „Телерик
Академия“ ООД да съхранява и обработва неговите лични данни, съгласно изискванията
на Закона за защита на личните данни.
Потребителят декларира изричното си съгласие личните му данни да бъдат
предоставяни на и обработвани от контрагенти на „Телерик Академия“ ООД.
Така изразеното съгласие е валидно при спазване на Закона за защита на личните данни
и от лицата, на които се предоставят личните данни.
С настоящото потребителят декларира съгласие за съхранение и обработка на личните
данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

VII. Обучение в курсове и програми на Телерик
Академия
Всеки, който има интерес към обученията на организацията, може да се регистрира за
курсове в Телерик Академия. Процесът включва създаване на личен профил в Системата
- http://my.telerikacademy.com/, и регистрация за съответния курс или програма.
Информация за всички курсове на Академията може да бъде намерена на сайта на
инициативата.
С приемането на настоящите Условия за участие участниците в курсовете на Академията
се съгласяват, че:
• са предварително запознати с правилата и методите на обучение и с начина на
оценяване в Академията, които могат да бъдат намерени на страниците на
курсовете в сайта на инициативита
• Академията има правото да използва предоставените от тях лични данни и да
прави снимки и видео записи по време на курсовете и изпитите, които след това да
публикува онлайн и използва за популяризация на Академията или на определен
курс/инициатива

•

•

•
•

•

Академията има възможност да се свързва с участниците по всяко време с цел
предлагане/обявяване на работни позиции. Академията има право да изисква от
участниците да инсталират и използват определен софтуер (в това число софтуер,
разработен от екипа на Академията) или да преустановят употребата на
предварително изброени софтуерни програми на компютрите, използвани от
участниците по време на изпитите и учебните занятия
Академията има право да се свързва с участниците по време и след завършване
на обучението им в инициативата с цел проследяване на тяхната кариерна
реализация, събиране на обратна връзка и препоръки, както и разпространение на
информация относно нови инициативи, курсове, състезания и събития
Академията има право да ограничава достъпа до всички материали и курсове, които
не са предназначени за публично ползване
Обученията се предлагат в онлайн и/или присъствена форма на обучение.
Записването за курс или програма може да става чрез:
o Регистрация за курса/програмата в Системата
o Полагане на входен изпит и подаване на документи за кандидастване
o Покриване на изисквания за успешно преминати курсове в Академията на
Телерик или предварително натрупани знания и умения
Подробна информация за записване на всеки курс/програма е налична на сайта на
Телерик Академия.

VIII. Оценяване и сертифициране
Участниците, покрили успешно предварително обявените критерии за отделните
инициативи в Телерик Академия могат да получат сертификат за завършено обучение и
придобити практически умения. Изискванията за получаване на сертификат от всяка
иницитива се публикуват на страницата на инициативата.
При завършване на някои самостоятелни курсове в инициативите, участниците могат да
получат сертификат. Сертификат за участие или завършване на отделен курс се
предоставя , само ако това е изрично упоменато в уеб страницата на курса.
Изискванията за успешно завършване на всеки курс се публикуват на страницата на
курса в Системата. Оценяването се осъществява на база:
• резултати от изпит(и) и/или проект(и)
• текущо оценяване на прогреса на курсистите
• покрити изисквания за присъствие на занятия
В случай, че учебно заведение в България или в чужбина заяви готовност да присъди
кредити или признае изпити по предмети или курсове, проведени в рамките на
обучението в Телерик Академия, за целите на собствения си учебен план, по която и да е
специалност във учебното заведение, Академията няма да носи никаква отговорност по
отношение на качеството на предлаганото от него обучение и оценяване, както и в случай

че такова присъждане на кредити или признаване на изпити е обещано, но не е
изпълнено от висшето учебно заведение.

IX. Правила за използване на учебните помещения в
Телерик Академията
С приемането на настоящите условия, участниците се съгласяват да се запознаят с и да
спазват Инструкцията за безопасност при работа с компютри в учебна зала и
Инструкцията за употреба на пожарогасител. Достъпът до учебните зали на Телерик
Академия в град София се осъществява чрез система за постоянен достъп. Данните за
достъп са индивидуални и не следва да се предоставят на други лица. При предоставяне
на карта за достъп, участниците се съгласяват, че картата за достъп е собственост на
„Телерик Академия“ ООД и се връща след приключване или прекъсване на обучението, в
срок от 14 дни след получаване на съответно имейл уведомление от Телерик Академия,
че картата следва да бъде върната.
При загуба на карта за достъп следва участниците да уведомят Академията чрез
изпращане на имейл до info@telerikacademy.com. Картата им ще бъде президадена.
Външни посетители нямат право да посещават занятия в учебните помещения на
Телерик Академия, освен ако не са изрично уведомени, че занятието е отворено за
външни посетители и ако присъстват на събитие с отворен достъп.
Участници под 18 години
С приемането на настоящите условия, законните представители на участиници под 18
години се съгласяват че:
Са съгласни децата им да посещават обученията в Младежката Телерик Академия при
успешна регистрация или успешно преминаване на входен изпит, в зависимост от
условията за обучение в конкретната иницитива, които са посочени на сайта на
Академията. В случай, че родителите не искат децата им да посещават обучения в
Академията, те поемат отговорност да отпишат участниците от съответния курс или
инициатива от страницата на курса в Системата или чрез имейл до
info@telerikacademy.com.
Родителите/настойниците поемат отговорност за своите деца преди и след занятията в
школата, както и по време на почивките. Родителите/настойниците сами преценяват дали
ще водят / взимат децата си от школата, или децата сами ще посещават занятията.
Академията не носи отговорност за обучаваните деца в школите от Детската Телерик
Академия, които не провеждат своите занятия в сградата на Телерик Академия в гр.
София. В тези случаи, всички въпроси във връзка със здравето и безопасността на

децата, достъпа и състоянието на помещенията за обучение и всякакви други подобни
въпроси следва да бъдат отнесени до и решени между родителите и училището и/или
преподавателя, където се провежда, съответно който води, дадената школа.
Академията не носи отговорност за обучаваните деца по време на пътувания,
организирани от трети страни, за посещение на събития като състезания по
програмиране и др., както и събития, организирани от преподавателите в школите в гр.
София и в страната
Всяка отговорност, която Академията може да носи при или по повод организирането и
провежданото обучението или дейността на Телерик Академия най-общо, се ограничава
до случаи на груба небрежност или умисъл от страна на „Телерик Академия“ ООД.

X. Изключване от Телерик Академията
Телерик Академията си запазва правото да изключи участник от посещение на един или
всички курсове в Академията, както и от достъп до Системата, ако той:
• се занимава с дейности, несвързани с учебния материал, по време на лекцията
• с поведението си смущава учебния процес и пречи на лектора и останалите
участници
• проявява агресивно или неприемливо поведение преди, по време на и след
лекциите
• не спазва правилата на форума
Ако при демонстрация на гореописаните поведения и ситуации и след устна забележка и
писмено уведомление по имейл участникът не промени поведението си, той ще бъде
отстранен от учебния процес. Отстраняването от учебния процес се изразява в спиране
на достъпа на участника до Системата и залите на Академията.

XI. Допълнителни условия
С настоящата регистрация участникът:
•
•

•

декларира, че е навършил 18 години или ако не е, че има одобрението на
родителите си, за да споделя изисканата в регистрацията информация
ако участникът няма навършени 18 години, той се задължава да предостави
писмено съгласие от родител под формата на подписана декларация при
необходимост от издаване на удостоверение за присъствие в Телерик Академия
ако участникът няма навършени 18 години, той няма право да кандидаства в
професионалните инициативи на Телерик Академия

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

се задължава да се запознае с Инструкцията за безопасност при работа с
компютри в учебна зала и с Инструкцията за употреба на пожарогасител
се задължава да се съобразява със заетостта на учебните зали и времето, през
което те могат да се използват (от 07:00 ч. до 22:00 ч. всеки ден)
се съгласява да спазва общоустановените норми на поведение и да не
демонстрира агресивно поведение към другите Участници или членове на екипа
на Академията
се задължава да опазва материалнота база на Академията и да я ползва в
съответствие с предназначението ѝ
се съгласявана да не споделя в Системата съдържание, което е обект на авторски
право на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото
се съгласява да не споделя в системата съдържание, пропагандиращо
дискримиция, подбуждащо към насилие или противоречащо на българското
законодателство, чуждите закони и Интернет етиката
се задължава да не внася и да не използва алкохолни, наркотични и други
упойващи вещества на територията на Академията
се задължава да не внася оръжие, взривни, запалителни и парализиращи
средства
се задължава да не предоставя на трети лица картата си с баркод, генерирана от
Системата на Академията, за регистрация на присъствието на лекциите.
Участникът няма право да използва чужда баркод карта с цел регистрация на
отсъстващ от лекцията участник.
се задължава регулярно да се информира за записаната от него програма/курсове
в Системата
се задължава да не предоставя на трети лица картата си за достъп до сградата
се съгласява да не проповядва или подбужда към политическа, религиозна,
расова, етническа или национална вражда и омраза
се съгласява да не извършва комерсиална дейност на територията на Академията
на Телерик.

При нарушение на някоя от горните точки и/или демонстративно и обидно поведение
преди, по време и след лекциите, от страна на участник в Академията екипът на
Академията има право да отстрани участникa от всички програми на Академията на
Телерик.
С настоящата регистрация участникът:
• се съгласява, че „Телерик Академия “ ООД не носи отговороност за сигурността на
личните вещи на участниците, обучаващи се в “Академията на Телерик“. При
кражба, повреда или изчезване на лични вещи, участниците нямат право да
предявяват искания към „Т Академия “ ООД.
• се съгласява Системата да използва функцията в Интернет браузъра, наречена
"бисквитка"(“cookie”). Системата може да използва "сесийни бисквитки" (изтичащи
в момента, в който участникът затвори браузъра си) и "постоянни бисквитки"
(оставащи в компютъра, докато не бъдат изтрити). "Бисквитките" са малки текстови
файлове, които даден уебсайт може да използва, за да разпознае повторно

•

•

•

посещаващ го посетител. Системата използва "бисквитки", за да персонализира и
подобри сърфирането и използването й.
Ако участникът не желае Системата да използва "бисквитки", той може да ги
изключи, като промени настройките на бразузъра така, че да той да не използва
"бисквитки" или да го уведомява, когато даден уебсайт се опитва да вкара
"бисквитка" в софтуера набраузъра. Ако участникът избере да деактивира
"бисквитките" в своя браузър, той отново ще има достъп до всички
функционалности на Системата.
дава изричното си съгласие да бъде сниман и/или записвани и личните му данни
да бъдат използвани от Академията както за целите на обучението и на
провежданите във връзка с него състезания и обявления, включително тези
снимки, записи и данни да бъдат публикувани на уебсайта на Академията.
Съхраняването, обработката и заличаването на личните данни се извършват
съобразно установените в Закона за защита на личните данни процедури и
принципи. Личните данни, нуждата от използването и съхранението на които е
отпаднала, се унищожават своевременно по реда на Закона за защита на личните
данни.
дава изричното си съгласие да бъде сниман и/или записвани и личните му данни
да бъдат предоставяни на трети страни с цел професионална реализация

Използвайки Системата и всички прилежащи средства за обучение и комуникация в
Академията, вие се съгласявате:
• да не споделяте съдържание, което е нецензурно, нелегално, нарушава
авторските права на техния носител, рекламира комерсиални продукти или
застрашава останалите потребители.
• да спазвате авторските права на всички материали на Академията
• че Телерик Академия има право да разпространява, променя, адаптира и използва
цялото съдържание, предоставено от вас в Системата, в това число решения на
домашни, задачи, код, статии, програми и др. Съдържанието, което Академията
може да използва, включва, но не се изчерпва до: домашни, тестове, изпити,
финални проекти, код, форум постове и всякакъв друг тип съдържание,
предоставено от участниците в Системата. Академията има право да променя и
изтрива всякакво съдържание на потребителите в Системата по свое усмотрение.
• вашите профили и резултати в студентската система могат да бъдат разглеждани
и използвани от „Телерик Академия“ ООД с учебни цели или с цел професионална
реализация

XII. Промяна и закриване на Телерик Академия или на
курсове в нея

Академията има право едностранно да променя съдържанието на курсовете, тяхната
програма, изисквания и критерии за изпит и оценка; да въвежда нови курсове или
премахва лекции, курсове и направления.
“Телерик Академия“ ООД си запазва правото по свое усмотрение по всяко време да
прекрати, измени, суспендира или замени един или повече курса, направления или
програми в рамките на Академията или самата Академия, както и да закрие всяка една от
иницитиативите като за това няма да носи каквато и да е отговорност за пропуснати
ползи или настъпили преки или косвени вреди вследствие от това.
Служителите и преподавателите в Академията, както и всички външни лектори,
партньори, спонсори и представители на организации, с които Академията има
взаимоотношения, не носят отговорност за негативни за участниците последствия,
вследствие на промяна или закриване на курсове и иницитиви в Академията.

XIII. Изменение на условията за участие
Академията има правото да променя или заменя настоящите Условия за участие, за
което да информира участника посредством съобщение в по имейл в 7-дневен срок от
настъпване на съответното обстоятелство. Измененията ще се считат за приети от
участника, ако той не възрази срещу тях писмено в 30-дневен срок от уведомлението.

Последна промяна: 25.05.2018 г.

