ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
„Baby Run: Бебешки Маратон“
I. Организатор на Събитието
Събитието „Baby Run:Бебешки Маратон“, наричанo за краткост “Събитието”, се организира и
провежда от „Бургас Плаза” АД, ЕИК 175247688, със седалище и адрес на управление гр. София, рн Средец, бул. „Цар Освободител“14 („Организатор на Събитието”). Участниците се задължават да
спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу Официални правила на Събитието,
наричани за краткост Официални правила.
Организаторът си запазва правото да променя и допълва Официалните правила. Промените
влизат

в

сила

след

оповестяването

им

на: www.burgasplaza.bg

и

https://www.facebook.com/MallBurgasPlaza/
II. Продължителност на Събитието
Събитието ще се проведе на 01.06.2019г. от 10:30 до 12.30 часа.
III. Място на провеждане
Събитието се организира и провежда на територията на Търговски център „Бургас Плаза“ – гр.
Бургас, ул. „Транспортна” № 31. Конкретната локация на събитието е пред магазини „Roxyma” и
“Dormeo” на ниво партер.
IV. Механизъм за участие в Събитието
1. Събитието е организирано от Бургас Плаза АД по повод празника на детето – 1ви юни.
2. В Събитието може да се включи и участва всеки родител с дете на възраст от 6 /шест/ месеца до 1
/една/ година и два месеца, което може да пълзи, но не е проходило, след предварително
записване от родителя на бюро Информация, ниво партер или при екипа на мястото за
провеждане на Събитието.
3. Записването за Събитието е възможно от 10:30ч. на 01 юни 2019г. до 10 минути преди началото
на последния тур на Събитието и става чрез предоставяне на име и фамилия на родителя,
необходими за повикване на участниците в началото на Събитието, както и за предоставяне на
голямата награда, в случай че бъде спечелена.
4. Всеки записан родител и неговото дете получават един номер за участие, който ще бъде
обозначен на предоставен от Организатора стикер; стикерът е задължителен за участие и следва да
бъде държан от участника до приключване на Събитието, изтегляне на голямата награда и
връчването й на спечелилия участник. Участници без стикери няма да бъдат допускани за участие
в Събитието и няма да имат право да получат голямата награда.
5. Зоната за провеждане на Събитието е оборудвана със „състезателно трасе“ с дължина 3 метра с
шест коридора и зона за снимки. Във всеки тур на Събитието участват максимум шест участника с
поредни номера, като целта е децата да достигнат крайната финална лента чрез пълзене.

5. Родителят на всяко дете е длъжен през цялото време на провеждане и участие в Събитието да
бъде в непосредствена близост до детето си, да осъществява постоянен надзор над детето си и да
не го оставя без пряко наблюдение и контакт.
6. Родителят участва активно в Събитието заедно със своето дете и e непрекъснато непосредствено
до него, като използва любими за детето играчки и предмети и гласови команди с цел
подпомагане придвижването му от стартовата до финалната крайна линия.
7. В случай, че записан участник не се яви за началото на тура, правото му за участие се предоставя
на записания участник със следващ пореден номер. Всеки записан участник има право да участва
само в един от туровете на Събитието.
8. Събитието приключва със завършването на последния тур, за който има записани участници.
V.

Видове награди
- ваучер за получаване на 1 бр. бебешка лятна количка - PRIMI SOGNI с покривало

CIAK/за момче/ или BREVI CRYSTAL /за момиче/, предоставена от магазин Хиполенд, находящ
се в Търговски център „Бургас Плаза“;
- 5 бр. ваучери за пазаруване, всеки от които на стойност 15 лв от dm;
- 30 бр. плодови пюрета Hipp от аптека Subra;
- 20 бр. мини продукта от слънцезащитната серия на A-Derma от аптека Subra;
- 11 бр. подаръка на Mustela – мини продукти + играчка от аптека Subra;
- 10бр. хавлийки;
-13 бр. бебешки бодита
- 10 бр. подаръчни комплекти от Raya Toys;
- 10 бр. подаръчни торбички от Бочко;
-7 бр. подаръчни торбички от списание „9 месеца“ със списание и мостри „Здраве“
-10 бр. подаръчни торбички от списание „9 месеца“със списание и мостри „Teo bebe“
- 3 бр. подаръчни торбички от списание „9 месеца“ със списание

VI.

Процедура за получаване на наградите

1. В първите 5 /пет/ тура всеки участник, чието дете е преминало първо финалната линия,
получава като награда 1 бр. подарък Mustela, 1бр. ваучер за пазаруване от dm, 1 бр. хавлийка и 1
бр. бебешко боди.
2. В следващите 5 /пет/ тура всеки участник, чието дете е преминало първо финалната линия,
получава като награда 1 бр. подарък от Mustela, 1 бр. подаръчен комплект от Raya Toys, 1 бр.
хавлийка и 1 бр. бебешко боди.
3. Всички останали участници в Събитието, които не са преминали първи финалната линия,
получават следните утешители награди до изчерпване на количествата:

- първите 10 участници получават по 1 бр. пюре от Hipp и подаръчна торбика от „Бочко“;
- следващите 10 участници получават по 1 бр. пюре от Hipp и подаръчна торбика от сп. „9 месеца“
със списание и мостри „Teo bebe“;
- следвашите 20 участници получават по 1 бр. мини продукт от слънцезащитната серия на ADerma и подаръчна торбика от сп. „9 месеца“ със списание;
- следващите 7 участници получават по 1 бр. пюре от Hipp и подаръчна торбика от сп. „9 месеца“
със списание и мостри „Здраве“;
- следващите 3 участници получават по 1 бр. пюре от Hipp и подаръчна торбика от сп. „9 месеца“
със списание и бебешко боди;

4. Непосредствено след завършване на последния тур, на случаен принцип от специална купа,
съдържаща номерата на всички участници в Събитието, ще бъдaт изтеглени и обявени 5 /пет/
номера на печеливши участници, които ще спечелят по 1 бр. подаръчен комплект от Raya Toys, 1
/един/ номер на печеливш участник, който ще спечели 1 бр. подаръчен комплект “Mustela” и
един номер на печеливш участник, който ще спечели голямата награда- 1 бр. ваучер за
получаване на бебешка лятна количка, при условие че присъстват на тегленето и представят
стикер с изтегления номер.
5. В случай че в момента на обявяване на изтеглените печеливши номера, независимо от
причината за това, участниците със съответния номер не присъстват на мястото на провеждане на
Събитието или не предоставят на представителя на Организатора своя стикер с отбелязан
изтегления печеливш номер, този участник губи правото да получи наградата, а Организаторът
незабавно пристъпва към тегленето на следващ номер от купата.
VII. Право на участие
В Събитието имат право да участват всички посетители на Търговски център „Бургас Плаза“,
които имат навършени 18 години и са родители на дете на възраст от 6 месеца до 1 година и два
месеца.
Нямат право да участват работниците и служителите на „Бургас Плаза” АД, както и работниците
и служителите на наемателите в търговския комплекс.
VIII. Публичност
Родителите предоставят изричното си съгласие, че в случай на участие в Събитието,
Организаторът може да публикува снимки на тях и техните деца, заснети по време на Събитието,
на официалните фейсбук и уеб страница на Търговски център Бургас Плаза.
Всеки участник декларира, че е запознат, че спечелената награда с пазарна стойност над 100 лв.
подлежи на деклариране и облагане със съответния данък върху доходите в размер на 10% върху
стойността на наградата по реда на ЗДДФЛ, който данък е за сметка на спечелилия наградата
участник, като предоставящата наградата фирма го удържа и внася.
IX. Отговорност

Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите. Организаторът на
Събитието не се задължава да води кореспонденция с лица, които са недоволни от качеството на
наградите си.
X. Защита на личните днни
1. Организаторът на Играта е администратор на лични данни. Организаторът полага дължимата
грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Участниците да се
извършва при стриктно спазване на разпоредбите на приложимите нормативни актове.
Всеки записан родител има право на достъп, право на заличаване, коригиране или блокиране на
неговите лични данни, както и право на възражение срещу обработването им съгласно Закона за
защита на личните данни. Участникът може да упражни тези си права чрез попълване на
декларация по образец, достъпна на Бюро „Информация“.
2. При провеждане на Играта ще се събират следните лични данни:
-

Имена на родителя – за записване за участие в Играта, за идентификация на участника и
за предоставяне на награда с приемо-предавателен протокол,

-

Лични данни на родителя за деклариране на предметна награда със стойност над 100 лв.
(три имена, ЕГН, адрес);

-

Възраст на детето – за записване за участие в Играта;

-

Видеообраз

и

фотоизображения

(снимки),

събрани

с

автоматични

средства,

на

участниците в Играта (родители и деца), които ще бъдат публикувани в уеб страницата на
Организатора, както и в неговата официална фейсбук страница - за популяризиране на
Търговския център.
Горните лични данни ще бъдат събирани въз основа на изрично съгласие на участниците, което
може да бъде оттеглено по всяко време с попълване на декларация по образец, достъпна на бюро
„Информация“. Оттеглянето може да бъде по отношение и само на част от личните данни,
посочени по-горе. При оттегляне на съгласие за обработка на лични данни, изявено преди
изтичането на периода на Играта, което би направило идентифицирането на Участника
невъзможно, Участникът доброволно прекратява участието си в Играта и Организаторът няма да
носи никаква отговорност по отношение на оттеглилия се Участник.
Списъците с участниците и протоколите за предаване на награди ще бъдат съхранявани за срок от
1 (един) месец от датата на провеждане на Играта, след което ще бъдат унищожени чрез
специализирани устройства, по начин, изключващ напълно последваща възможност за
възстановяване на съдържащи се в тях лични данни или част от тях.
Декларациите за съгласие се съхраняват за срок от 5 (пет) години за защита на правата на
Организатора.
3. С участието си в настоящата Игра Участниците декларират и се съгласяват, че предоставят
личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на
правата, които могат да придобият с участието си в Играта, като предоставят изричното си
съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни, както и се съгласяват,
че техните имена и снимки могат да бъдат разгласени публично и да бъдат използвани в аудио,
печатни или видео материали от Организатора, като Организаторът не дължи заплащане за това.
XI.

Прекратяване на Събитието

Организаторът на Събитието има право да го прекрати по всяко време. Посоченото право е
неотменимо.
XII. Публикуване на Официалните правила
Официалните правила ще бъдат достъпни на хартиен носител на бюро „Информация“ в
Търговски център Бургас Плаза, ниво партер; в електронен формат на официалната страница на
Организатора на Интернет адрес: www.burgasplaza.bg, както и на официалната facebook страница
за периода от 28.05.2019г. до 01.06.2019г. Повече информация може да получите и на телефон 056/
522 484.
С включването си в Събитието участниците се съгласяват с настоящите Официални правила.

