
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
на Играта „Посети магическото изложение и спечели“ 

 

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 „Посети магическото изложение и спечели“се провежда в периода 02-29 
февруари 2016г. 

III.    Място на провеждане на играта 
Играта „Посети магическото изложение и спечели“ се организира и провежда 
на територията на Търговски център Бургас Плаза – гр.Бургас, ул. „Транспортна” 
№ 31. 

IV.    Механизъм за участие в играта 
Играта е част от международното магическо изложение, гостуващо в Мол Бургас 
Плаза в периода 02.02 – 29.02.2016г.  
От 10:00ч. на 02.02.2016г. на територията на целия мол ще бъдат позиционирани 

различни декори и инсталации, представящи магически трикове/фокуси и разкриващи 

тяхното изпълнение, наричани за краткост „Декори“. На Бюро Информация ще бъде 

позиционирана тематично брандирана урна, в която всеки желаещ да участва ще 
може да попълни и пусне талон за регистрация. Талоните за регистрация могат да 
се получат от промоутърския екип или от Бюро „Информация“ на Търговския 
център. Необходимата информация, която трябва да съдържа талонът за 
регистрация, за да бъде валиден е: три имена, рождена дата, телефон, и имейл 
адрес. 
На 29.02.2016г. в 18:00ч., на случаен принцип от урната ще бъдат изтеглени  3-ма 
късметлии, като всеки един от тях ще спечели по 1 комплект за игра „75 магии с 
шапка MAESTRO”.  
Всеки посетител на магическото изложение има право да участва в играта 
еднократно.  
 

V.    Награда в играта 

 

3 комплекта за игра „75 магии с шапка MAESTRO” 
 

VI.    Процедура за получаване на наградите 
Наградата ще може да бъде получена  на Бюро Информация след 10:00 часа на 
01.03.2016г. Срокът за получаване на наградата е 5 работни дни, считано от 
01.03.2016г. За получаване на наградата е необходимо да бъде предоставен 

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


валиден документ за самоличност, съдържащ данните, написани и 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. 
Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на официалната 
facebook страница на Бургас Плаза: Burgas Plaza Mall. 
За получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. В 
случай, че спечелилил участник не се яви в посочения срок, той губи правото да 
получи наградата си. Организаторът няма задължение да 
предоставя непотърсената до крайния срок награда. 
Лица под 14 години ще получат спечелената от тях награда в присъствието на 
техен законен представител. 
 

VII.    Право на участие 
В играта имат право да участват всички посетители на търговски комплекс Бургас 
Плаза и магическото изложение, които имат навършени 14 години и са пуснали в 
урната талон за регистрация.  
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 
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 три имена, рождената си 
дата, тел. си номер и ел. адрес и 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 01.02.2016г. до приключването на играта на 
29.02.2016г. 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. 
  
 

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

