
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

на Играта „Ходи ти се в DisneyLand, Париж?“  
 

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  
Играта „Ходи ти се в DisneyLand, Париж?“   стартира в 10:00ч. на 05.12.2016г. и се провежда до 
21:00ч. на 15.01.2017 г. или до изчерпване на наличните количества награди.  

 

III.    Място на провеждане на играта 
Играта „Ходи ти се в DisneyLand, Париж?“ се организира и провежда на територията на 
Търговски център Бургас Плаза – гр.Бургас, ул. „Транспортна” № 31 и важи за търговските 
обекти на територията на Мол Бургас Плаза. 
 

IV.    Механизъм за участие в играта 
Всеки желаещ да участва в играта трябва: 
а/ да има навършени 18 години. Лица, ненавършили 18 години, имат право да участват само в 
присъствието на родител/настойник. Организаторът или негови служители имат право да 
откажат да регистрират участник, който е непълнолетен, и представи касова бележка за 
покупка на стоки, забранени за продажба на непълнолетни; 
б/ Всеки желаещ да участва трябва да направи покупка на стойност 30 лв (тридесет лева) или 
повече от магазини в Търговски център „Бургас Плаза“ в периода от 05.12.2016г. до 15.01.2017г.; 
в/ Участникът трябва да представи касовата бележка (фискален бон), удостоверяваща 
покупката или касовите бележки, ако са няколко и общата им стойност достига или надвишава 
30 лв (тридесет лева), като бележките на обща стойност над 30 лв (тридесет лева) може да са от 
един или различни магазини. Ако стойността от 30 лв (тридесет лева) се достига при сумиране 
на няколко касови бележки, покупките трябва да са извършени в рамките на един ден; 
г/ Касови бележки за платени сметки в магазините и на щандовете на Комнет, Макс Телеком, 
Теленор, Виваком, Мтел, Изи Пей и Хенди не участват в играта; 
д/ В играта не участват и касови бележки от валутни обмени в Пиреос Банк и Варчев 
Ексчейндж; 
е/ Покупките, реализирани в определен ден, трябва да бъдат регистрирани чрез касовите 
бележки в същия ден. Бележки от предишни дни няма да се приемат за регистрация; 
ж/ Касовите бонове се представят на бюро „Информация“, където служителите ги маркират с 
отличителен знак, а участникът предоставя следните данни за регистрация - име, фамилия, 
телефонен номер, имейл (електронен адрес), магазини, в които са реализирани покупките и 
съответните суми; 
з/ За всяка регистрирана покупка на минимална стойност 30лв. (тридесет лева) или за 
регистрирани покупки, направени в един ден, чиято обща стойност достига или надвишава 30 
лв (тридесет лева), независимо дали от един или няколко магазина, участникът получава върху 
специален талон, предоставен на Бюро „Информация“ в Търговския център, печат с логото на 
Мол Бургас Плаза и тегли една скреч карта. Независимо, че стойността на една касова бележка 
надхвърля 30 лв (тридесет лева), участникът има право да получи само един печат срещу 

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


съответната касова бележка, и съответно да получи само една скреч карта. В случай че 
участникът е направил в един и същ ден покупки от различни магазини и покупката (или 
покупките, в случай че са повече от една) от всеки един магазин е на стойност над 30 лв 
(тридесет лева), участникът има право да получи по един печат и да изтегли по една скреч 
карта за всяка покупка на стойност над 30 лв (тридесет лева) от всеки различен магазин.  
и/ При представяне на валидни касови бележки на минимална стойност 30лв. (тридесет лева), 
участникът тегли скреч карта от специално обозначена урна, разположена на Бюро 
„Информация“, и полага своя подпис, който удостоверява личното предоставяне на личните 
данни и приемане на настоящите Официални правила. Участникът проверява дали печели 
награда, като изтрива скреч картата; 
к/ След полагане на подпис и в случай, че скреч картата е печеливша, участникът получава 
наградата, описана на лично изтеглената скреч карта от урната, която представлява една 
предметна награда измежду всички, описани в т.V по-долу; 
л/ При изтегляне на скреч карта с надпис „Опитай пак“ участникът не печели награда, но има 
право да получи печат с логото на Мол Бургас Плаза.  
м/ При събрани 3 печата с логото на Мол Бургас Плаза участникът има право да участва в 
томбола за спечелване на 3-дневна почивка до DisneyLand в Париж за 2-ма възрастни и 1 дете 
до 10 год. 
н/ Участието в томболата става чрез попълване на следните данни на гърба на специалния 
талон с трите събрани печата с логото на Мол Бургас Плаза: три имена, рождена дата, телефон 
за връзка и имейл за връзка. 
о/ Талонът за участие в томболата е валиден единствено, ако съдържа 3 печата с логото на Мол 
Бургас Плаза и надлежно попълнени всички полета за лични данни (три имена, рождена дата, 
телефон за връзка и имейл за връзка). 
п/ При сторниране на касов бон, който вече е участвал в Играта, новият касов бон, който 
замества сторнирания, не се приема за участие в играта;  
р/ Почивката до DisneyLand в Париж ще бъде изтеглена на томболен принцип. На 16.01.2017г. 
в 11:00ч ще бъде изтеглен късметлията, който веднага ще бъде потърсен на подадените при 
регистрация телефон/имейл, за да получи наградата си.  
с/ Дори и при изчерпване на наличните 1 000 бр. предметни награди, които участниците 
могат да спечелят чрез скреч картите, желаещите да регистрират покупки за участие в 
томболата за спечелване на почивката ще имат това право. 

 

V.    Награди в играта 
1. Наградата, която можете да спечелите от томболата, след регистриране на 3 покупки, всяка 
на минимална стойност от 30лв (тридесет лева), и събрани 3 печата с логото на Мол Бургас 
Плаза, е една, както следва:  3-дневна почивка за двама възрастни и едно дете до DisneyLand в 
Париж при следните условия: 

o Период на ползване на наградата: от 01.02.2017г. до 30.06.2017г.; 
o Екскурзията включва изчерпателно следното: 3 (три) нощувки със закуска в 3 

звезден хотел в Париж, самолетни билети тип „икономична класа“ от София до 
Париж и обратно, трансфер от летището до хотела и обратно - за двама възрастни 
над 18г. и едно дете до 10 год. възраст; три трансфера от хотела до DisneyLand и 
обратно; три билета за 3-дневен достъп до DisneyLand в Париж - за двама 
възрастни над 18г. и едно дете до 10 год. възраст; Извън така изброеното 
наградата не включва каквито и да е други разноски и разходи във връзка с 
екскурзията (вкл. пътуването и престоя) на спечелилия и двамата му 
придружители; 



o Конкретният тризвезден хотел в Париж, самолетните билети (вкл. класа, 
авиокомпания и др.), трансферите до DisneyLand и вида на билетите за 
атракционите в DisneyLand ще бъдат избрани от Организатора на Играта;  

o Наградата се предоставя на един печеливш, като се ползва общо от 2-ма възрастни 
над 18 години и 1 дете до 10 години; съответно спечелилият посочва своите двама 
придружители; 

o В случай, че спечелилият наградата не посочи придружаващ го друг възрастен 
и/или дете до 10 год. възраст, съответно наградата ще бъде намалена спрямо броя 
на лицата, които ще я ползват, като Организаторът не дължи на спечелилия 
каквато и да е компенсация за неизползваните самолетни билети/нощувки в 
хотел/трансфери и билети за DisneyLand, в случай че спечелилият не посочи 
друг възрастен придружител или дете до 10 год. възраст. 
 

2. Наградите, които можете да спечелите от скреч картите, при регистриране на всяка покупка 
на минимална стойност 30лв., са общо 1 100 на брой, както следва: 
- Коледна свещ, 55х100мм (общо 250 бр.) 
- Коледна топка за елха, d=8cm (общо 250 бр.) 
- Бутилка вино Cycle Каберне Совиньон/Каберне Фран/Мерло 2015г., 0,75 l (общо 250 бр.) 
- Кутия бисквити Златна ябълка, произведени от DOMA, 280гр. (общо 250 бр.) 
- Тениска с весел принт (общо 100 бр.) 
 

VI.    Процедура за получаване на наградите 
Получаването на наградите, описани на печелившите персонално изтеглени скреч карти, 
става на място на Бюро Информация в Мол Бургас Плаза веднага след установяване на 
наградата след изтриване на скреч картата. Получаването на почивката в DisneyLand в Париж 
става в мениджмънта на Мол Бургас Плаза, находящ се на партерен етаж, западна част. 
Крайният срок за получаване на наградите от скреч картите е 15.01.2017г. Крайният срок за 
получаване на наградата от томболата - екскурзията е 27.01.2017г. Организаторът няма 
задължение да предоставя  непотърсените до крайния срок награди. 
Лица под 18 години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на техен законен 
представител. 
За получаване на наградата почивка е необходимо представяне на лична карта. При 
получаване, което не е лично – с представяне на пълномощно с нотариално заверен подпис. За 
получаване на наградата почивка се подписва приемо-предавателен  протокол.  
Ако спечелилият наградата почивка не потърси наградата си до 27.01.2017г. (не отговаря на 
данните за контакт, които са предоставили – телефон, имейл), той губи правото си за 
получаване на наградата. 
 

VII.    Право на участие 
В Играта имат право да участват всички посетители на Търговски център Бургас Плаза, които 
имат навършени 18 години. 
Нямат право да участват работниците и служителите на „Бургас Плаза” АД, както и 
работниците и служителите на наемателите в търговския комплекс. 
 

VIII.    Публичност 
Участниците предоставят изричното си съгласие, че в случай на участие в Играта, 
Организаторът може да използва личните им данни, да ги фотографира и да публикува техни 
снимки с цел популяризиране на Играта, както и където намери за добре.  



 

IX. Отговорност 
Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите. Организаторът на 
Играта не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито касови бонове не са били на 
достатъчна стойност за участие в Играта, и с тези, които са спечелили награда, но не са я 
получили по собствена вина. 
 

X. Защита на личните днни 
Организаторът на Играта е надлежно регистриран администратор на лични данни в 
Комисията 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. 
Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за 
защита на личните данни. 
 

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

XII.    Публикуване на Официалните правила 
Настоящите Официални правила на Играта ще бъдат достъпни на бюро „Информация“ в 
Търговски център Бургас Плаза, на официалната страница на Организатора на Интернет 
адрес: www.burgasplaza.bg, както и на официалната facebook страница от 05.12.2016г. до 
приключването на Играта или до изчерпване на наличните количества награди. Повече 
информация може да получите и на телефон 056/ 522 484. 
  
С включването си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила. 
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