ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
на Играта „8 години, празнувай с нас“
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 „8 години, празнувай с нас“стартира в 10:00ч. на 18.04.2017г. и се
провежда до 25.04.2017 г. или до изчерпване на наличните количества награди.
III. Място на провеждане на Играта
Играта „8 години, празнувай с нас“се организира и провежда на територията на
Търговски център Бургас Плаза – гр.Бургас, ул. „Транспортна” № 31 и важи за
търговските обекти на територията на Мол Бургас Плаза.
IV. Механизъм за участие в Играта
Всеки желаещ да участва в Играта трябва:
а/ Да има навършени 16 години. Лица, ненавършили 16 години, имат право да
участват само в присъствието на родител/настойник. Организаторът или негови
служители

имат

право

да

откажат

да

регистрират

участник,

който

е

непълнолетен, и представи касова бележка за покупка на стоки, забранени за
продажба на непълнолетни;
б/ Всеки желаещ да участва трябва да направи покупка на стойност 8 лв (осем
лева) или повече от магазини в Търговски център „Бургас Плаза“ в периода от
18.04.2017г. до 25.04.2017г.;

в/

Участникът

трябва

да

представи

касовата

бележка

(фискален

бон),

удостоверяваща покупката или касовите бележки, ако са няколко и общата им
стойност достига или надвишава 8 лв (осем лева), като бележките на обща
стойност над 8 лв (осем лева) може да са от един или различни магазини. Ако
стойността от 8 лв (осем лева) се достига при сумиране на няколко касови
бележки, покупките трябва да са извършени в рамките на един ден;
г/ Касови бонове за платени сметки в магазините на Комнет, Изипей, Теленор,
Виваком, Мтел и Инмедио не участват в Играта;
д/ В Играта не участват и касови бонове от валутни обмени в Пиреос Банк, БНП
Париба, Варчев Ексчейндж и Корона Ексчейндж;
е/ Покупките, реализирани в определен ден, трябва да бъдат регистрирани чрез
касовата бележка в същия ден. Бележки от предишни дни няма да се приемат за
регистрация;
ж/ Касовите бонове се представят на бюро „Информация“, където служителите
ги маркират с отличителен знак, а участникът предоставя следните данни за
регистрация - име, фамилия, телефонен номер, имейл (електронен адрес),
магазин, в който е реализирана покупката и съответната сума;
з/ При представяне на валидна касова бележка на минимална стойност от 8 лв
(осем лева), участникът тегли талон от специално обозначена купа на бюро
“Информация“ и полага своя подпис, който удостоверява личното предоставяне
на личните данни и приемане на настоящите Официални правила.
и/ В случай че стойността на покупката е на стойност 48 лв (четиридесет и осем
лева) или повече, участникът има право да изтегли 2 бр. талона.
к/ Участникът проверява дали печели награда на изтегления талон. При
изтегляне на талон с надпис „Опитай пак“ участникът не печели награда.

л/ В случай на печеливш талон и след полагане на подпис участникът получава
наградата под формата на талон за отстъпка или предметна награда, описана на
лично изтегления талон от купата;
м/ Всеки участник има право да участва неограничен брой пъти;
н/ При сторниране на касов бон, който вече е участвал в Играта, новият касов
бон, който замества сторнирания, не се приема за участие в Играта.

V. Награди в Играта
Наградите в Играта са общо 1010 на брой, както следва:
- 30 бр. чекове за консумация на 3 продукта по избор от менюто от KFC
- - 10 бр. грим продукти с марка Douglas от Douglas
- 10 бр. ваучери за 15% отстъпка от Carnival Kids
- 1 бр. мултифункционално сухо масло Nuxe
- 1 бр. почистващо мляко за лице и зона около пелените 300мл+ почистваща вода
50мл от Subra
- 5 бр. Допелхерц систем Фетбиндер Хитозан х 15 таблетки + Алпецин Кофеинов
шампоан С1 х 75мл + козметичен несесер от Subra
-2 бр. ваучера за пазаруване на стойност 50 лв от Sugarfree
- 8 бр. клиентски карти с отстъпки от Sugarfree
- 2 бр. порцеланови чаши, 10 бр. безплатни напитки- tall размер
- 10 бр. талона за отстъпка от 15% от Starbucks
- 10 бр. ваучера за пазаруване на стойност 10 лв от Paolo Botticelli
- 10 бр. карти за остъпка 20% от Swarovski
- 10 бр. ваучера за пазаруване на стойност 20 лв от Tendenz

- 10 бр. ваучера за пазаруване на стойност 20 лв от Teodor
- 25 бр. подаръчни комплекта лак+пила за нокти от Golden Rose
- 5 бр. ваучера за пазаруване на стойност 50 лв от LC Waikiki
- 2 бр. геймърски чаши “Game Over” от Pulsar
- 3 бр. шапки от Pulsar
- 5 бр. шала от футболния хит Pro Evolution Soccer от Pulsar
- 5бр. плаката от актуалния екшън Ghost Recon: Wildlands от Pulsar
- 2 бр. Ваучери за пазаруване на стойност 50 лв от Pulsar
- 16 бр. подаръчни ваучера на стойност 10.00 лв. за опаковане на подарък от Ohana
Art and Shine Atelier
- 100 бр. талони за подарък колан при покупка от ART93
- 10 бр. талон за 20% отстъпка от Benetton
- 10 бр. ваучера за пазаруване на стойност 50 лв от Week& Shop MDL
- 10 бр. талона за 10% отстъпка от BulBel
- 10 бр. комплекта от по 3 чифта чорапи (бял, сив, черен) от Mat Star
- 10 бр. талона за 30% отстъпка от Joy Optics
- 10 бр. Део Стик от Refan
- 20 бр. ваучера на стойност *20 лв от Andrews Ladies
- 2 бр. талонa за 50% отстъпка от Esprit
- 10 бр. ваучера за пазаруване на стойност 20 лв от Kenvelo
- 10 бр. ваучера за пазаруване на стойност 20 лв от Lee Cooper /Kenvelo/
- 10 бр. талонa за 20% отстъпка от Effekti

- 10 бр. кожени калъфи за паспорт от Paula Venti
- 10 бр. ваучера за пазаруване на стойност 10 лв от Vitoria
- 10 бр. подаръчни комплекти с марка "Balea" от dm
- 200 бр. талона за 15% отстъпка от dm
- 100 бр. ваучера за пазаруване на стойност 20 лв при покупка над 80 лв от
Intersport
- 250 бр. закачалки за чанта от Бургас Плаза
- 5 бр. малки ръчно изработени свещи от Jennys’ Candles
- 10 чифта обувки от Labertti
- 10 бр. унисекс игри от Hippoland
- 10 бр. ваучера за 50% отстъпка на артикули с марка Ексес, Новати и Ритал от
Exess
- 10 бр. сандвича 15 см от Subway
- 10 бр. талонa за 20% отстъпка от New Silhouette
- 10 бр. талонa за 20% отстъпка от Pepina&Baldinini
- 10 бр. талонa за 10% отстъпка от Stefanel
- 10 бр. талонa за 10% отстъпка от Bose
- 10 бр. талонa за 10% отстъпка от Bote
- 3 бр. дамски шала от ONYX
- 2 бр. дамски чорапогащника от ONYX
- 5 бр. мъжки боксери от ONYX
- 3 бр. мъжки чанти от Estil
- 3 бр. раници от Estil

- 1 бр. куфар от Estil
- 5 бр. Дормео Възглавници Евкалипт Класик от Dormeo
- 5 бр. ваучера от 10% при закупуване на матрак Дормео
-

10 бр. талони за 20 % отстъпка при закупуване на риза/блуза с къс ръкав от
Lazarini
10 бр. талони за 20% отстъпка на ненамалени стоки от Tempo Sport

-

10 бр. талони за 20% отстъпка на ненамалени стоки от Tempo Casual

-

10 бр. талони за 15% отстъпка от Adelly

VI. Процедура за получаване на наградите
Получаването на наградите, описани на печелившите персонално изтеглени
талони, става на бюро Информация на партерен етаж в Мол „Бургас Плаза“
веднага след установяване на наградата в случай на печеливш талон.
Организаторът

няма

задължение

да

предоставя

награди,

неполучени

непосредствено след изтегляне на талон .
Лица под 18 години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на
техен законен представител.
VII. Право на участие
В Играта имат право да участват всички посетители на Търговски център Бургас
Плаза, които имат навършени 16 години.
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 участие в Играта,
Организаторът може да използва личните им данни, да ги фотографира и да

публикува техни снимки с цел популяризиране на Играта, както и където намери
за добре.
IX. Отговорност
Организаторът не носи отговорност по отношение качеството на наградите.
Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция с лица, чиито
касови бонове не са били на достатъчна стойност за участие в Играта, и с тези,
които са спечелили награда, но не са я получили по собствена вина.
X. 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.
Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно
Закона за защита на личните данни.
XI. Прекратяване на играта
Организаторът на Играта има правото да прекрати Играта по всяко време.
Посоченото право е неотменимо.
XII. 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 от 18.04.2017г. до приключването на Играта или до изчерпване
на наличните количества награди. Повече информация може да получите и на
телефон 056/ 522 484.
С включването си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.

