
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

на играта „Спечели плажен аутфит с радио ENERGY и Мол Бургас Плаза“ 

 

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 и място на провеждане на играта  

Играта „Спечели плажен аутфит с радио ENERGY и Мол Бургас Плаза“ се провежда в ефира на радио 

ENERGY в периода 25.07.2016г. - 29.07.2016г. 

III.    Механизъм за участие в играта 

Всеки желаещ да участва в играта трябва: 

- Всеки желаещ да участва трябва да има навършени 16 години. Лица, ненавършили 16 години, имат 

право да участват само в присъствието на родител/настойник; 

- Всеки желаещ да участва трябва да се регистрира на www.radioenergy.bg и да отговори правилно на 

зададеня въпрос. Всеки ден между 25-ти и 29-ти юли въпросите ще бъдат различни. Всеки въпрос 

има един верен отговор. Въпросите са свързани с Мол Бургас Плаза; 

- На 29.07.2016г. в 17 ч. на произволен принцип ще бъде избран един от всички регистрирани 

участници, дали правилен отговор на минимум един от зададените въпроси. Избраният ще спечели 

плажен аутфит, описан подробно в т.IV; 

- Наградата се получава единствено лично, в срок до края на месец август 2016г., на място в Мол 

Бургас Плаза; 

- Всеки слушател на радио ENERGY може да участва еднократно в рамките на един ден, т.е. може да 

отговори само веднъж на даден въпрос.  

IV.    Награда в играта 

Плажен аутфит (в зависимост от пола на спечелилия): 

- За жена: 

o Слънчеви очила RELAX, предоставени от Joy Optics; 

o Бански Excite, предоставен от Bul Bel; 

o Чехли Ipanema, предоставени от Kompass; 

o Слънцезащитно олио Avène, предоставено от аптеки Subra; 

o Плажна кърпа, предоставена от @Home; 

o Кошница за плаж, предоставена от New Silhouette. 

- За мъж: 

o Слънчеви очила RELAX, предоставени от Joy Optics; 

o Бански ESPRIT, предоставен от Bul Bel; 

o Чехли Rider, предоставени от Kompass; 

o Слънцезащитно олио Avène, предоставено от аптеки Subra; 

o Плажна кърпа, предоставена от @Home. 

 

VI.    Право на участие 

В играта имат право да участват всички посетители на Мол 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. 

VII.    Публичност 

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


Участниците предоставят изричното си съгласие, че в случай на участие в играта, Организаторът може да 

използва личните им данни, да ги фотографира, записва, заснема и да публикува техни снимки, аудио и 

видео записи с цел популяризиране на играта, както и където намери за добре.  

VIII. 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. 

Всеки участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на 

личните данни. 

IX.    Прекратяване на играта 

Организаторът на играта има правото да прекрати играта по всяко време в случай, че настъпят 

форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила. Посоченото право е 

неотменимо.  

X.    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 21.07.2016г. до 

приключването на играта на 29.07.2016г. или до изчерпване на наличните количества награди. 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

