
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на Фейсбук Играта 

 „Месец на Детето“ 

I. Организатор на Играта  

Играта се организира и провежда от „Бургас Плаза” АД, ЕИК 175247688, със седалище и 

адрес на управление гр. София, р-н Средец, бул. „Цар Освободител“ 14 („Организатор на 

играта”). Участниците в Играта се задължават да спазват изложените по-долу Официални 

правила.  

Организаторът на Играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. 

Промените влизат в сила след оповестяването им на: www.burgasplaza.bg.  

II. Продължителност на Играта  

Фейсбук играта „Месец на Детето“ стартира в 10:00ч. на 01.06.2021г. и се провежда до 

21:00ч. на 30.06.2021 г.  

III. Място на провеждане на Играта  

Играта „Месец на Детето“ се организира и провежда във Фейсбук страницата на Търговски 

център Бургас Плаза - https://www.facebook.com/MallBurgasPlaza.  

IV. Механизъм за участие в Играта  

Всеки желаещ да участва в Играта трябва:  

1. Да е дете на възраст до 12 години.  

2. Участниците в играта трябва да качат коментар съдържащ снимка на рисунка, име и 

години на участника / детето /, под публикация, във фейсбук страницата „Mall Burgas 

Plaza”, съдържаща информация за тема на рисунката. С оглед на това, че всички 

участници са под 18 годишна възраст, коментара трябва да се качи от профил на 

родител.  

3. Всеки участник качил своя рисунка като коментар в посочения период на играта и 

съответстваща с зададената тема, се счита за регистриран за участие в играта. 

Организаторът няма да изпраща потвърждение за регистрация на участниците. 

4. В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да 

получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено Организатора 

за това на email: infodesk@burgasplaza.bg, като задължително посочи профила, с който 

се е регистрирал. 

5.  С предоставянето на рисунката родителят потвърждава, че: 

- Рисунката е нарисувана от детето, посочено като нейн автор; 

– Е осигурил спазването на всички законови разпоредби, касаещи използването на 

рисунката (включително съгласието на другия родител, че е съгласен с използването на 

рисунката); 

– Осигурил е необходимите за това съгласия и предоставя на „Бургас Плаза” АД 

ограничено безвъзмездно авторско право на ползване над рисунката – с цел, при 

преценка на „Бургас Плаза” АД, рисунката да бъде временно разположена в общите 

части на Търговски Център „Бургас Плаза“ АД като част от колекцията с най-добри 

рисунки от Играта, с посочване на малкото име и възрастта на детето – автор на 

рисунката; 

http://www.burgasplaza.bg/
mailto:infodesk@burgasplaza.bg


Отговорността за спазване на горните разпоредби е изцяло на лицето, предоставило 

рисунката през фейсбук профила си, като „Бургас Плаза” АД няма ангажимент в тази 

връзка.  

6. Участници, които не са изпълнили едно или повече от горните условия или са 

публикували коментар с несъответстващо на тях съдържания, няма да участват в 

теглене на награда и няма да получат такава. Организаторът няма да изпраща 

изявление за неизвършена регистрация поради нарушение на настоящите Официални 

правила от участника. 

 

V. Загубване на право на участие в играта 

Участници, които публикуват нецензурни текстове или снимки, или накърняват репутацията 

на търговски център Бургас Плаза, както и общоприетите етични норми, се 

дисквалифицират от по-нататъшно участие в играта. 

 

 

VI. Механизъм на Игра 

Механизмът на Фейсбук Играта „Месец на Детето“ включва: 

1. Участието в играта НЕ Е обвързано с покупка. 

2. Дните от месец юни са разделени на 3 равни периода. 

3. За всеки един от периодите ще се качва публикация, съдържаща информация за темите 

на рисунките.  

4.  

Период : Тема: 

От 01.06.2021г. до 10.06.2021г. „Когато порасна …“ 

От 11.06.2021г. до 20.06.2021г. „Мечтая за …“ 

От 21.06.2021г. до 30.06.2021г. „Най-обичам …“ 

   

VII. Обявяване на печелившите 

За всеки един от трите периода, непосредствено на следващия ден, след изтичането му, 

на база най-много харесвания на коментар, ще се избират победители. Организаторът 

ще публикува пост във Фейсбук страницата Mall Burgas Plaza, на всички избрани 

победители, съдържащ:   

1. Име на дете 

2. Години 

3. Име на профил, с който е осъществено участието.  

ПЕРИОД Дата и час на обявяване на победители 

01.06.2021г. - 10.06.2021г. 11.06.2021 г. в 12:00ч. 

11.06.2021г.- 20.06.2021г. 21.06.2021 г. в 12:00ч. 

21.06.2021 – 30.06.2021г. 01.07.2021 г. в 12:00ч. 

 

 

VIII. Награди в Играта 



Наградите ще се разпределят на равен бройки за всеки един от периодите. 

Вид Брой 

Pop It Fidget – Orange Center 30 

Детска раничка Estil  3 

Талон за подарък на детски гуменки Mat Star 
на стойност 14,99лв. 

1 

Tалон за отстъпка на стойност 10лв. за 
покупка в на ненамалени модели Mat Star 

1 

Ваучер за пазаруване на стойност 10 лв. 5 

Подарък книжка от ексклузивните серии, 
предлагани само в Макдоналдс с 
партньорството на световноизвестната 
авторка на бестселъра „Как да си дресираш 
Дракон“ Cressida Cowell. 

15 

VR очила ZAISS, Joy Optics 4 

 

 

 

 

 

VI. Процедура за получаване на наградите  

Родител/настойник на печеливш участник, трябва да изпрати  лично съобщение във 

Фейсбук страницата на Mall Burgas Plaza, в което да посочи три имена на детето, 

телефон за връзка и собствени три имена по документ за самоличност.  

Получаването на наградите става в офиса на мениджмънта на Мол Бургас Плаза, 

находящ се на партерен етаж, западна част или в съответния обект/наемател, от който 

са предоставени.  

Крайният срок за получаване на наградите е в рамките на 2 седмици / 14 дни /, след 

обявяването на победителите. Организаторът няма задължение да предоставя 

непотърсена до крайния срок награда. За получаване на наградата родител/настойник 

на участникът следва да удостовери своята самоличност. При получаване, което не е 

лично – с представяне на пълномощно с нотариално заверен подпис. Ако печелившият 

участник не отговаря на данните за контакт, който е предоставил – телефонен номер, 

или има несъответствие в имената спрямо документ за самоличност, той губи правото 

си за получаване на наградата.  

 

IX. Право на участие  

В Играта имат право да участват всички ДЕЦА ДО 12 годишна възраст, чрез профил на 

родител.  

В Играта нямат право да участват работниците и служителите на „Бургас Плаза” АД, 

както и работниците и служителите на наемателите в търговския комплекс.  

X. Отговорност  

Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите, нито носи 

гаранционна отговорност за тях. Организаторът на Играта не се задължава да води 

кореспонденция с участници, чиито мнения не отговарят на изискванията на 



настоящите Официални правила, както и с участници, които са спечелили награда, но не 

са я получили по собствена вина.  

XI. Защита на личните данни  

Организаторът на Играта е администратор на лични данни. Организаторът полага 

дължимата грижа събирането, обработването, съхраняването и унищожаването на 

личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на приложимите 

нормативни изисквания, с оглед на което Организаторът е приел и стриктно изпълнява 

Политика за защита на личните данни на участници в игри, налична на бюро 

Информация и публикувана на: www. burgasplaza.bg.  С публикуването на фейсбук 

коментара на страницата на „Бургас Плаза” АД, както и с изпращането на личното 

съобщение, съдържащо три имена на детето, телефон за връзка и собствени три имена 

по документ за самоличност, родителят, изпратил тези данни, потвърждава пред 

„Бургас Плаза” АД, че: 

- Разполага с всички законови права да изпрати тази рисунка, като тя не е обект на 

авторско право в полза на трети лица;  

- Дава съгласието си „Бургас Плаза” АД да обработва и съхранява така събраните лични 

данни за целите на провеждането на  така описаната игра; 

XII. Прекратяване на играта  

Организаторът на Играта има правото да прекрати Играта по всяко време. Посоченото 

право е неотменимо.  

XIII. Публикуване на Официалните правила  

Настоящите Официални правила на Играта ще бъдат достъпни на официалната 

страница на Организатора на Интернет адрес: www.burgasplaza.bg, както и на 

официалната Facebook страница от 01.06.2021г. до приключването на Играта. 

  

Повече информация може да получите и на телефон 056/ 522 484. С включването си в 

Играта участниците се съгласяват с Официалните правила. 


