
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

на Играта „Ако обувката й стане, за нея ще остане“ 

 

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 „Ако обувката й стане, за нея ще остане“ се провежда на 08.03.2018г. между 11.00 

и 18.00 часа. 

III.    Място на провеждане на играта 

Играта „Ако обувката й стане, за нея ще остане“ се организира и провежда на 

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

Конкретната локация на събитието е пред Бюро Информация  на ниво 0. 

IV.    Механизъм за участие в играта 

Играта е организирана от Бургас Плаза АД по повод празника на жената – 8ми март. 

Между 11.00 и 18.00 часа в деня на празника екип на Power FM ще предава на живо от 

Търговския център, като студиото им ще бъде разположено пред Бюро Информация на 

ниво 0, заедно с тематичен декор.  

Играта представлява състезание за модерни Пепеляшки като всяка дама, посетила 

Търговски център Бургас Плаза в деня на празника, има възможността да се включи в 

Играта чрез предварително записване при екипа на Power FM с цел повикване на 

участничките в началото на Играта.  

Играта ще се разиграе в 10 тура, всеки от тях стартиращ в кръгъл час, като първият тур е с 

начало 11.00 часа. Във всеки тур могат да се включат 20 дами като предварителното 

записване за участие  в предстоящия тур е възможно до 10 минути преди настъпването на 

кръглия час.  

В началото на всеки един от туровете записалите се дами за този тур ще бъдат поканени 

от водещите да изтеглят от специална купа талон с пореден номер, който съответства на 

кутия със същия номер. Кутиите с обувки не издават номерацията или вида на чифтовете 

вътре, а само марката и магазина, който ги предоставя. След изтегляне на кутията дамата 

пробва обувките, намиращи се в кутията с номер, съответстващ на номера на изтегления 

от дамата талон.  

Водещите определят дали обувките са по мярка и в случай, че наистина са – дамата 

получава въпросния чифт обувки като подарък. В случай, че обувките не й станат – 

водещите прибират обувките отново в кутията, след което я връщат в пирамидата, за да 

може номерът й да бъде изтеглен от друга участничка. Играта приключва със 

завършването на десетия тур с начало  18.00 часа или при спечелване на всички налични 

чифтове обувки.  

Всяка дама може да участва само в един от туровете на Играта и при това еднократно.  

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


V.    Видове награди в играта 

- Чифт обувки, в случай, че дамата е записана предварително за участие, участва и 

избраната от нея кутия съдържа обувки, които са й по мярка.  

VI.    Процедура за получаване на наградите 

Дамите, които са избрали кутия, съдържаща обувки, които са им по мярка, получават 

същия чифт обувки веднага срещу подписване на стандартен Приемо-предавателен 

протокол.  

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. Отговорност 

Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите. 

Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция с лица, които се 

надоволни от качеството на наградите си. 

IX. 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. 

С включването си в Играта участничките предоставят изричното си съгласие 

Организаторът на Играта да ги фотографира (прави снимки) по време на участието им в 

Играта, както и да публикува така направените снимки на официалната facebook 

страница на Организатора: MallBurgasPlaza, както и на уеб страница на Търговски 

център Бургас Плаза: www.burgasplaza.bg. 

Всяка участничка има право на достъп, право на заличаване, коригиране или блокиране  

на нейните лични данни, както и право на възражение срещу обработването им съгласно 

Закона за защита на личните данни. 

 

X.    Прекратяване на играта 

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

право е неотменимо.  

XI.    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: 

MallBurgasPlaza за периода от 28.02 до 09.03.2018г. Повече информация може да получите 

и на телефон 056/ 522 484. 

  

С включването си в Играта участничките се съгласяват с настоящите Официални 

правила. 

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


 


