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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на Фейсбук Играта  

„Мистично Рожден Ден-ско Число“ 

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 „Мистично Рожден Ден-ско Число“ стартира в 10:00ч. на 

04.04.2022г. и се провежда до 23:59ч. на 28.04.2022 г.  

 

III. Място на провеждане на Играта  

Играта „Мистично Рожден Ден-ско Число“  се организира и провежда във Фейсбук 

страницата на Търговски център Бургас Плаза - 

https://www.facebook.com/MallBurgasPlaza.  

 

IV. Право на участие в Играта  

Участие в Играта може да вземе всяко физическо лице, което е навършило 18-

годишна възраст, с местожителство на територията на област Бургас, Република 

България и което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано 

за краткост по-долу „Участник“. 

В Играта нямат право да участват работниците и служителите и техните на „Бургас 

Плаза” АД, както и техните семейства и работниците и служителите на наемателите 

в търговския комплекс, включително техните семейства.  

 

V. Правила и процедура за провеждане на Играта 

1. Провеждането и участието в Играта се извършва съгласно тези ОУ.  

2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.  

3. Всеки желаещ да участва, отговарящ на условията в т.V.6., може да приеме 

участие в играта, чрез отговор на зададения въпрос, в коментарите под 

публикацията.  

4. Всеки Участник може да участва толкова пъти, колкото пожелае, по време на 

периода на провеждане на Играта.  

5. С участието си в Играта потребителят потвърждава настоящите ОУ за участие и 

разпоредбите за защита на данните.  

6. Участие в Играта може да вземе всяко ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна 

възраст с местожителство на територията на Република България, което има 

регистрация и профил в мрежата на Facebook и е приело настоящите ОУ.  

6.1. За участие в Играта, Участникът следва да използва своята персонална 

регистрация в Facebook („Facebook профил“).  

6.2. Участникът, който изпълни условията по т.V.3 и отговаря на изискванията на 

т.V.6, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Награда, освен 

ако не попада в ограниченията по т. V.7. и т.IV по-горе.   
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6.3. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. 

Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази 

връзка.  

7. Ограничения за участие и изключване от Играта:  

7.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. V.3 само с един 

Facebook профил.  

7.2. В случай на нарушение на тези ОУ, Организаторът си запазва правото да 

изключи лица от Играта.  

7.3. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от 

страна на Участник в Играта, с цел манипулиране на Играта и/или опити за повече 

от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани 

Участника от Играта. 

 

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. 

  

VI. Определяне и обявяване на печелившите  

Победителите ще бъдат уведомени в 12 ч., ден след изтичането на срока за участие, 

а именно – 29.04.2022г. 

Организаторът ще се свърже с всеки един от победителите посредством лично 

съобщение от Facebook страницата на Организатора, с молба победителите да 

изпратят информация за техните три имена по документ за самоличност и 

телефонен номер с цел изготвяне на списък, за получаване на наградите.  

Претенция към наградата съществува само ако съответното лице е получило 

уведомление за наградата (лично съобщение) от Организатора. 

Всеки победител ще бъде определен от избрана от Организатора програма 

(https://appsorteos.com/), електронно, която на случаен принцип, ще изтегли 

печелившите. 

 

VII.  Награди в Играта  

Вид Брой 

Ваучер на стойност 50 лв., за пазаруване в магазин LC Waikiki 5 

Гифт карта на стойност 20 лв. за пазаруване в магазин dm 3 

Ваучер за 50 лв. отстъпка, при покупка над 100лв. в Joy Optics 3 

Ваучер на стойност 50 лв., за пазаруване в магазин Teodor 5 

Сертификат за безплатно  МакМеню по избор (Биг Мак™,  Мак 
Чикън™,  Филе - О - Фиш™,  6бр. Чикън МакНагетс™ или 5 бр. 
Пилешки крилца 

5 

Ваучер на стойност 50 лв., за пазаруване в магазин Kompass 3 

 

*Наградите са валидни единствено за обектите находящи се на територията на Мол 

Бургас Плаза. 

 

VIII. Процедура за получаване на наградите  
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За да получи Награда печелившият Участник следва да предостави в срок до 3 (три) 

работни дни от получаване на съобщението по т.VI., следните свои данни на 

Организатора: име и фамилия, телефон за връзка. 

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, съобразно уведомлението от Организатора. Крайният срок 

за получаване на наградите е в рамките на 1 седмица / 7 дни /, след обявяването на 

победителите.  

Организаторът няма задължение да предоставя непотърсена до крайния срок 

награда.  

За получаване на наградата спечелилият участник 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, които е предоставил – телефонен номер, или има несъответствие в 

имената спрямо документ за самоличност, той губи правото си за получаване на 

наградата.  

 

IX. 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.  

 

X. 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, телефон за връзка, 

участникът изпратил тези данни, потвърждава пред „Бургас Плаза” АД, че дава 

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

данни за целите на провеждането на така описаната игра;  

 

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 официалната 

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

официалната Facebook страница от 04.04.2022г. 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. 
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