ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

на Играта „Спечели една от над 100 награди с изложбата „Деца на Луната“

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 една от над 100 награди с изложбата „Деца на Луната“ се провежда в
периода 04-23 ноември 2016г.
III. Място на провеждане на играта
Играта „Спечели една от над 100 награди с изложбата „Деца на Луната“ се организира и
провежда на територията на Търговски център Бургас Плаза – гр.Бургас, ул. „Транспортна” №
31.
IV. Механизъм за участие в играта
Играта се провежда в периода от 04.011.2016г до 23.11.2016г. по време на гостуващата
международна изложба „Деца на Луната“ на територията на Мол Бургас Плаза.
От 10:00ч. на 04.11.2016г. на входа на изложбата „Деца на Луната“ в Мол Бургас Плаза ще бъде
позиционирана специална урна. В периода на Играта в тази урна всеки посетител на
изложбата и на Мол Бургас Плаза ще има възможност да пусне надлежно попълнен талон за
участие (по образец на Организатора), в който трябва да попълни своите име, фамилия,
рождена дата, телефон за връзка, имейл за връзка и подпис, с който удостоверява, че е запознат
и приема настоящите Официални правила за участие.
Получаването на талоните за попълване става срещу поискване на входа на изложбата „Деца
на Луната“. Същите талони ще бъдат раздавани и от промоутърския екип на Мол Бургас
Плаза в гр.Бургас в периода 01.11. – 22.11.2016г.
Необходимата информация, която трябва да съдържа талонът за регистрация, за да бъде
валиден е: име, фамилия, рождена дата, телефон, имейл адрес и подпис.
На 23.11.2016г., в 18:00ч., на случаен принцип от урната ще бъдат изтеглени 110 (сто и десет)
късметлии, като всеки един от тях ще спечели една награда от описаните в т.V по-долу.
Всеки посетител на Мол Бургас Плаза в периода от 04.11.2016г. до 23.11.2016г., който има
навършени 14 години, има право да участва в играта еднократно.
V. Награди в Играта
Наградите в Играта са общо 110 на брой, както следва:
- Играчка „Телескоп“ – 2 бр.;
- Настолна игра „Галактическо състезание“ – 2 бр.;
- Образователна игра „Небето над България“ – 3 бр.;
- Конструктор Сателит (117 части) – 2 бр.;
- Играчка „Изстреляй ракета“ – 4 бр.;
- Енциклопедия „Защо? Космосът“ – 4 бр;

- Играчка „Совалка с космонавти“ – 5 бр.;
- Топка планета (d=75mm) – 55 бр.;
- 3D пъзел совалка – 3 бр.;
- Планетариум за сглобяване – 4 бр.;
- 3D пъзел ракета – 2 бр.;
- Енциклопедия „Космическите кораби“- 14 бр.;
- 3D стикери – 2 бр.;
- Висящи светещи звезди – 8 бр.
Тегленето на наградите ще става като първо се обявява наградата, а след това се тегли
участникът, който печели обявената награда. Организаторът на играта не се ангажира да
осигури конкретна награда за изтеглените късметлии, а единствено обявената награда
непосредствено преди изтеглянето. Организаторът не носи отговорност за качеството на
наградите.
VI. Процедура за получаване на подаръците:
Имената на изтеглените общо 110 късметлии ще бъдат публикувани на официалната фейсбук
страница и уеб сайт на Мол Бургас Плаза, след което всички късметлии ще трябва да
заповядат на Бюро Информация в Мол Бургас Плаза, за да получат своята награда в срок до
04.12.2016г. (от понеделник до петък между 9:00ч. и 18:00ч.)
Наградата не може да бъде разменена за паричната й равностойност и не може да бъде
преотстъпена на друго лице.
За получаване на наградата е необходимо да бъде предоставен валиден документ за
самоличност, съдържащ данните, идентични с написаните на печелившия талон за
регистрация. При получаване, което не е лично – с представяне на пълномощно с нотариално
заверен подпис. С оглед защитата на личните данни, талоните на всички неспечелили
участници ще бъдат унищожeни непосредствено след изтеглянето на печелившите участници.
За получаване на подаръка се подписва приемо-предавателен протокол. В случай, че спечелил
участник не се яви в срок до 04.12.2016г., той губи правото да получи подаръка си.
Организаторът няма задължение да предоставя непотърсения в посочения срок подарък.
VII. Право на участие
В играта имат право да участват всички посетители на търговски комплекс Бургас Плаза,
които имат навършени 14 години и са пуснали в урната талон за участие.
Нямат право да участват работниците и служителите на „Бургас Плаза” АД, както и
работниците и служителите на наемателите в търговския комплекс. Ако бъде установена
злоупотреба от описаните лица, наградата няма да бъде връчен и ще бъде изтеглен нов
участник от урната.
VIII. Публичност
Участниците предоставят изричното си съгласие, че в случай на получаване на награда,
Организаторът може да публикува техните имена и снимков материал.
IX. Отговорност
Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградата. 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.

X. Прекратяване на играта
Организаторът на играта има правото да прекрати играта по всяко време. Посоченото право е
неотменимо.
XI. 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.
Всички участници в Играта с факта на предоставяне на две имена, рождената си дата, тел. си
номер и ел. адрес се съгласяват, че предоставените от тях лични данни могат да се използват от
Организатора за целите на настоящата игра, в това число да се съхраняват и обработват от
Организатора за целите на Играта.
Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за
защита на личните данни.
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 24.10.2016г. до приключването на играта на 04.11.2016г. 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 Официалните правила.

