
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

на играта „Снимай се с тортата за 7-мия рожден ден на Мол Бургас Плаза“, 

организирана от „Бургас Плаза“АД 

 

 

Настоящите Общи Условия на Играта „ Снимай се с тортата за 7-мия рожден ден на Мол Бургас 

Плаза“ уреждат отношенията между Бургас Плаза АД, ЕИК 175247688, като Организатор на Играта и 

Участниците в Играта.  

 

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 настоящите Официални Правила. 

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

II.    Продължителност на играта  

Играта  „Снимай се с тортата за 7-мия рожден ден на Мол Бургас Плаза“се провежда в периода от 01 

април 2016 г. до 30 април 2016 г. 

III.    Място на провеждане на играта 

Играта „Снимай се с тортата за 7-мия рожден ден на Мол Бургас Плаза“ се организира и провежда на 

територията на Търговски център Бургас Плаза – гр. Бургас, ул. „Транспортна” № 31, както и на 

официалната фейсбук страница на Търговски център Бургас Плаза 

(www.facebook.com/MallBurgasPlaza). 

IV.    Механизъм за участие в играта 

В периода от 01 април 2016 г. до 30 април 2016 г. в Търговски център Бургас Плаза на партерно ниво 

срещу Вход 1 ще бъде позиционирана специално изработена декоративна торта по повод 7-мия рожден 

ден на Мол Бургас Плаза, наричана за краткост “Тортата“. Всеки посетител на Търговския център ще 

може да се снима самостоятелно с Тортата. След заснемане, посетителят трябва да се отбележи/тагне 

във фейсбук, че се намира в Мол Бургас Плаза (таг за локация: Mall Burgas Plaza) и да изпише кратко 

пожелание към мола по повод 7-мия рожден ден. В случай, че отбелязаната локация е грешна, 

участието в играта е невалидно. В случай, че изписаното пожелание е нецензурирано, участието в 

играта е невалидно. За валидни се считат отбелязвания, отговарящи на следните условия: 

- Направени в периода 01 – 30.04.2016г. 

- Включващи снимка с част или цялата Торта; 

- С таг за локация Mall Burgas Plaza; 

- Съдържащо пожелание по повод 7-мия рожден ден на Мол Бургас Плаза, което не е 

нецензурирано. 

Всички отбелязвания, отговарящи на условията, участват в играта и на 03.05.2016г. в 12:00ч. ще бъде 

обявен един от участниците, избран на случаен принцип, който ще спечели ваучер за пазаруване в 

Мол Бургас Плаза на стойност 200 лв. 

С публикуването на снимка и отбелязването на локацията участникът приема и се съгласява с 

настоящите Официални Правила и те са задължителни за него.  

По всяко време на провеждане на Играта и след нейното прекратяване всеки участник може да поиска 

от Организатора снимката и имената му да бъдат заличени от страницата на Търговски център Бургас 

Плаза, като Организаторът своевременно ще заличи данните на участника.  

V.    Видове награди в играта 

1 брой ваучер за пазаруване в Мол Бургас Плаза на стойност 200 лв. 

VI.    Процедура за получаване на наградата 

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


Заснемането с Тортата на място в Мол Бургас Плаза ще бъде възможно от 01.04.2016г, 10:00ч. до 

30.04.2016г., 22:00ч.  

На 03.05.2016г. на случаен принцип ще бъде избран един от всички участници, който ще спечели 

наградата.  

Имената на печелившия участник ще бъдат публикувани на официалната facebook страница на Бургас 

Плаза на 03.05.2016г, след 12:00ч. 

Представител на „Бургас Плаза” АД ще се свърже със спечелилия участник в същия ден чрез фейсбук 

профила му и достъпните в него телефон/имейл за връзка. 

Наградата ще се получава лично срещу представена лична карта на Бюро Информация в Търговски 

център Бургас Плаза (гр. Бургас, ул. Транспортна 31), находящо се на партерен етаж, с работно време 

от 10:00 до 19:00ч. При получаване, което не е лично – с представяне на пълномощно с нотариално 

заверен подпис. За получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Лица под 18 

години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на техен законен представител. 

Спечелилият участник има право да получи наградата си в срок до 7 работни дни от официалното 

оповестяване на имената му (до 13.05.2016г.). В случай, че в този срок спечелилият участник не се яви, 

той губи правото си да я получи.  

VII.    Право на участие 

В играта имат право да участват всички посетители на търговски комплекс Бургас Плаза, които имат 

навършени 14 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 получаване на награда, Организаторът 

може да публикува техните имена с цел получане на конкретната награда. 

IX. Отговорност 

Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградата. Организаторът на играта 

не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито събрани гласове не са били достатъчно на брой, 

и с тези, които са спечелили награда, но не са я получили по собствена вина. 

X.    Прекратяване на играта 

Организаторът на играта има правото да прекрати играта по всяко време. Посоченото право е 

неотменимо.  

 XII.    Официални Правила 

Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на Организатора на 

Интернет адрес: www.burgasplaza.bg, както и на официалната facebook страница от 31.03.2016г. до 

приключването на играта на 03.05.2016г. Повече информация може да получите и на телефон 056/ 

522 484, в работни дни, между 9:00 и 18:00 часа. 

 

С включването си в играта участниците се съгласяват с настоящите Официални правила. 

 

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

