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ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

на Играта „Спечели чисто нов мотопед Vromos Eco Speed с Бургас Авто Плаза 

2017“ 
 

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 “Спечели чисто нов мотопед Vromos Eco Speed с Бургас Авто Плаза 

2017“ стартира в 10:00ч. на 01.09.2017г. и се провежда до 17:00ч. на 06.09.2017г. 
Организаторът на играта ще уведоми обществеността за прекратяване на играта 
чрез обявление на имената от изтеглените печеливши талони на официалната 
страница на Мол Бургас Плаза: www.burgasplaza.bg, както и на страницата си във 
Facebook.   

 

III.    Място на провеждане на играта 
Играта „Спечели чисто нов мотопед Vromos Eco Speed с Бургас Авто Плаза 

2017г.“ се организира и провежда на територията на открития паркинг пред 
Търговски център „Бургас Плаза“ – гр. Бургас, ул. „Транспортна” № 31. В играта 
могат да вземат участие всички посетители на изложението „Бургас Авто Плаза 
2017г“, което се провежда на открития паркинг пред Търговския център и чийто 
вход е свободен. 

 

IV.    Механизъм за участие в играта 
Всеки желаещ да участва в играта трябва: 
- Всеки желаещ да участва трябва да има навършени 18 години. Лица, 

ненавършили 18 години, имат право да участват само в присъствието на 
родител/настойник; 

- Всеки желаещ да участва трябва да пусне в специално предназначената за 
това урна коректно попълнен талон за участие по образец на Организатора, 
който може да получи на място в зоната на Автоизложението (образците на 
талони ще бъдат раздавани от промоутър в зоната на Автоизложението);  

- Всеки желаещ има право да участва еднократно като подаде само един 
талон за участие; Ако бъде установена злоупотреба, всички талони 
подадени от един и същ участник ще се считат за невалидни, съответно 
няма да бъде връчена награда и ще бъде изтеглен нов участник от урната; 
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- За да бъде валиден талонът за участие, всички празни полета в него трябва 
да бъдат попълнени коректно. 

- Урната ще бъде разположена в зоната на Автоизложението на открития 
паркинг пред Мол Бургас Плаза; 

- Тегленето ще се извърши на 06.09.2017г. в 17:00ч в зоната на 
Автоизложението на паркинга на Мол Бургас Плаза на случан принцип в 
присъствието на нотариус; 

- Първите два изтеглени валидни талона ще спечелят двете големи награди в 
следната поредност: първият изтеглен валиден талон печели чисто нов 
електрически мотопед Vromos Eco Speed; вторият изтеглен валиден талон 
печели тест драйв уикенд с лек автомобил Nissan;  

- След изтеглянето на двете големи награди, на случаен принцип ще бъдат 
изтеглени и печелившите талони за рекламните награди; 

- Печелившите участници ще бъдат уведомени веднага на посочените в 
талоните за участие телефон и/или ел. адрес (имейл). 

 

V.    Награди в играта. Прoцедура за получаване на наградите 
Наградите в играта са: 
- Чисто нов електрически мотопед Vromos Eco Speed; 
- тест драйв уикенд с лек автомобил Nissan, предоставен от Омникар Ауто; 
- 30 броя рекламни награди /топки, тениски и др./ 
 
С оглед получаването на наградите спечелилите участници следва да се свържат с 
бюро „Информация“ в Мол Бургас Плаза. Крайният срок за получаване на 
всички награди е 10.09.2017г. Организаторът няма задължение да предоставя  
непотърсените до изтичането на крайния срок награди. 
Лица под 18 години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на 
техен законен представител. 
За получаване на наградите е необходимо представяне на лична карта. В случай 
че получаването не е лично, е необходимо представяне на пълномощно с 
нотариално заверен подпис. За получаване на наградата се подписва приемо-
предавателен  протокол.  
Ако печелившите участници не потърсят наградата си до 10.09.2017г. (не 
отговарят на данните за контакт, които са предоставили – телефон, ел. адрес), те 
губят правото си за получаване на наградата. 
 
 

VI.    Право на участие 
В играта имат право да участват всички посетители на Търговски център Бургас 
Плаза и Бургас Авто Плаза 2017, които имат навършени 18 години. 
Нямат право да участват работниците и служителите на „ЕЛ ДИ АЙ” ЕООД, на 
„Бургас Плаза“ АД,  работниците и служителите на търговския комплекс Мол 
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Бургас Плаза, както и работниците и служителите на изложителите в Бургас Авто 
Плаза 2017г. Нямат право да участват и членовете на семействата на 
гореизброените. Ако бъде установена злоупотреба от описаните лица, наградата 
няма да бъде връчена и ще бъде изтеглен нов участник от урната. 
 

VII.    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 и получаване на 
наградите, както и където намери за добре.  
 

VIII. Отговорност 
Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите. 
Организаторът на играта не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито 
талони не са изтеглени и с тези, които са спечелили награда, но не са я получили 
по собствена вина. 
 

IX. Защита на личните данни 
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. 
 

X.    Прекратяване на играта 
Организаторът на играта има правото да прекрати играта по всяко време, като 
обяви това на официалната си страница. Посоченото право е неотменимо. 
 

XI.    Публикуване на 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 29.08.2017г. 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. 
 

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

