
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
на Играта „Посети и спечели истински папагали“ 

 

I.    Организатор на играта 
Играта се организира и провежда от „АКВАЛАЙФ 2012”ООД, ЕИК 201897100, със 

седалище и адрес на управление: гр. Хасково 6300, ж.к. ОРФЕЙ, бл. 16, вх. Б, ет. 1, 

ап. 2. Участниците в играта се задължават да спазват изложените по-долу 

Официални правила. 

Организаторът на Играта си запазва правото да променя и допълва настоящите 
Официални правила. Промените влизат в сила след оповестяването им 
на: www.burgasplaza.bg . 
 

II.    Продължителност на играта  
Играта  „Посети и спечели истински папагали“ стартира в 10:00ч. на 07.01.2016г. 
и се провежда до 14.02.2016г. Организаторът на Играта ще уведоми за 
прекратяване на Играта чрез обявление на www.burgasplaza.bg. 
 

III.    Място на провеждане на играта 
Играта „ Посети и спечели истински папагали“ се организира и провежда на 
територията на Търговски център Бургас Плаза – гр.Бургас, ул. „Транспортна” № 
31 и важи за изложбата на екзотични папагали, ситуирана на партерно ниво в 
Търговски център Бургас Плаза.  
 

IV.    Механизъм за участие в играта 
Всеки, който в периода 07.01. – 14.02.2016г. е закупил билет за посещение на 

изложбата на екзотични папагали (без значение от вида и цената на билета), 

участва в томбола за спечелване на наградите, предоставени от Организатора. 

При излизане от изложбата посетителите трябва да напишат на гърба на 

закупения билет 3 имена и телефон за връзка, след което да пуснат надписания 

билет в специална урна, поставена на изхода на изложбата. Всяка неделя в 

периода на провеждане на играта (10.01,; 17.01.; 24.01.; 31.01.; 07.02.; 14.02.) в 20:00ч. 

от урната ще бъде изтеглен на случаен принцип по един от участниците, които 

ще спечелят 1 чифт папагали с клетка. На 14.02.2016г. в 20:00ч. ще бъде изтеглен 

отново на случаен принцип 1 участник, който ще спечели голям говорящ папагал 

с клетка. След изтегляне на печелившите билети спечелилите посетители ще 

бъдат потърсени на изписаните върху билетите телефонни номера. 

При невярна, неточна или непълна информация, Участникът заявява, че е 

напълно отговорен за евентуални правни последствия, като Организаторът не 

носи отговорност в тази връзка.  

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.burgasplaza.bg&h=UAQFFO8AY&s=1


Билетите на спечелилите вече участници не се връщат обратно в урната за 

повторно участие. 

Всеки, който не успее да участва в този период, няма право да участва в Играта. 

Няма да се допускат изключения поради забавяне на участници или 

обстоятелства около извършването на покупката, независещи от Организатора.  

Печелившият участник е длъжен да потърси наградата си в срок до 5 работни дни 

след като е били уведомен, че е спечелил. След изтичане на този срок 

Организаторът не носи отговорност за непотърсената нагдара и не е длъжен да я 

връчи.  

При получаване на наградата печелившият участник разписва приемо-

предавателен протокол в два екземпляра. В случай, че във връзка с предаването на 

наградата Организаторът  или негов представител поиска, получателят е длъжен 

да предостави документ, удостоверяващ самоличността му .  

С пускане на попълнен билет в урната, участниците в Играта дават своето 

съгласие да бъдат фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани в 

публичното пространство, в електронни и печатни медии с цел популяризиране 

и комуникиране на Играта.  

 

V.    Видове награди в играта:  
Шест чифта/двойки малки папагали с клетка Agapornis fisheri (неразделни папагали на 

Фишер, известни като Неразделки) и един голям говорящ папагал от вида Александър с 

клетка. 

 

VI.    Право на участие 
В Играта имат право да участват всички посетители на Търговски център Бургас 
Плаза, които имат навършени 16 години и са закупили билет за посещение на 
изложбата, без значение от вида или цената му. 
 

VII.    Публичност 
Участниците предоставят изричното си съгласие, че в случай на участие в Играта, 
Организаторът може да публикува техните снимки, заснети по време на 
събитието, на официалните фейсбук и уеб страници на Търговски център Бургас 
Плаза. 
 

VIII. Отговорност 
Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите. 
Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция с лица, които 
се недоволни от качеството на наградите си. 



 

IX. Защита на личните днни 
Всички лица, участващи в Играта, с факта на предоставяне на имената и 
телефонния си номер се съгласяват, че предоставените от тях лични данни могат 
да се използват от Организатора за целите на настоящата Игра, в това число да се 
съхраняват и обработват от Организатора за целите на Играта. 
Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно 
Закона за защита на личните данни. 
Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и 
съхраняването на личните данни на Участниците да се извършва при стриктно 
спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни. 
 

X.    Прекратяване на играта 
Организаторът на Играта има правото да прекрати Играта по всяко време. 
Посоченото право е неотменимо. 
 

XI.     Публикуване на Официалните правила 

 
Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни на бюро „Информация“ в 
Търговски център Бургас Плаза, на Интернет адрес: www.burgasplaza.bg, както и 
на facebook страницата на Търговски център Бургас Плаза за периода 04.01.2016г. 
до 05.04.2015г. Повече информация може да получите и на телефон 056/ 522 484. 
  
С включването си в Играта участниците се съгласяват с Официалните правила. 
 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.burgasplaza.bg&h=CAQFqhw9G&s=1

