
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

на играта „Бляскави дами в Милано – снимка в Мол Бургас Плаза“, 

организирана от „Бургас Плаза“АД 

 

 

Настоящите Общи Условия на Играта „Бляскави дами в Милано- снимка в Мол Бургас Плаза“ 

уреждат отношенията между Бургас Плаза АД, ЕИК 175247688, като Организатор на Играта и 

Участниците в Играта.  

 

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 настоящите Официални Правила. 

Промените влизат в сила след оповестяването им на: www.burgasplaza.bg 

II.    Продължителност на играта  

Играта  „Бляскави дами в Милано – снимка в Мол Бургас Плаза“се провежда в периода от 01 март 

2016 г. до 31 март 2016 г. 

III.    Място на провеждане на играта 

Играта „Бляскави дами в Милано - снимка в Мол Бургас Плаза“ се организира и провежда на 

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

официалната фейсбук страница на Търговски център Бургас Плаза 

(www.facebook.com/MallBurgasPlaza). 

IV.    Механизъм за участие в играта 

В периода от 01 март 2016 г. до 31 март 2016 г. в Търговски център Бургас Плаза на партерно ниво 

срещу Вход 1 ще бъдат позициониран тематичен декор от Милано, наричан за краткост “Декора“. 

Всеки посетител на Търговския център ще може да се снима самостоятелно с Декора. След заснемане, 

посетителят трябва да изпрати снимката като лично съобщение до официалната фейсбук страница на 

Мол Бургас Плаза (www.facebook.com/MallBurgasPlaza). Всички изпратени снимки ще бъдат 

публикувани в специален фейсбук албум, където потребителите ще могат да гласуват за всяка една 

снимка. Десет от снимките, които съберат най-много гласове до 23:59ч. на 31.03.2016г., ще участват в 

томбола и един от тях, избран на случаен принцип, ще спечели ваучер за пазаруване в Мол Бургас 

Плаза на стойност 100 лв. 

При изпращането на снимките всеки от участниците е длъжен да предостави име, фамилия и телефон 

за връзка в личното съобщение, изпратено до фейсбук страницата на Мол Бургас Плаза. С 

предоставянето на тази информация участникът приема и се съгласява с настоящите Официални 

Правила и те са задължителни за него.  

Всички публикувани снимки ще бъдат подредени спрямо хронологичния ред, в който са изпратени. 

Снимките, получени от понеделник до четвъртък, ще бъдат публикувани във фейсбук албума най-

късно на следващия ден до 12:00ч. Снимките, получени в петък, събота и неделя, ще бъдат  

публикувани най-късно до 12:00ч. в следващия понеделник. 

По всяко време на провеждане на Играта и след нейното прекратяване всеки участник може да поиска 

от Организатора снимката и имената му да бъдат заличени от страницата на Търговски център Бургас 

Плаза, като Организаторът своевременно ще заличи данните на участника.  

След определяне на победителите снимките и имената на всички участници ще останат неограничено 

като част от албума на фейсбук страницата.  

V.    Видове награди в играта 

1 брой ваучер за пазаруване в Мол Бургас Плаза на стойност 100 лв. 

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


VI.    Процедура за получаване на наградата 

Заснемането с декора на място в Мол Бургас Плаза ще бъде възможно от 01.03.2016г, 10:00ч. до 

31.03.2016г., 21:00ч. Гласуването/чрез харесване в специалния фейсбук албум/ на всяка снимка ще се 

отчита до 31.03.2016г., 23:59ч.  

На 01.04.2016г., след обработване на резултатите, ще бъдат отчетени 10-имата участници с най-висок 

брой събрани харесвания. На случаен принцип ще бъде избран един от тях, който ще спечели 

наградата.  

Имената на печелившия участник ще бъдат публикувани на официалната facebook страница на Бургас 

Плаза на 01.04.2016г, след 12:00ч. 

Представител на „Бургас Плаза” АД ще се свърже със спечелилия участник в същия ден на посочения 

от участника телефон за връзка. 

Наградата ще се получава лично срещу представена лична карта на Бюро Информация в Търговски 

център Бургас Плаза (гр. Бургас, ул. Транспортна 31), находящо се на партерен етаж, с работно време 

от 10:00 до 19:00ч. При получаване, което не е лично – с представяне на пълномощно с нотариално 

заверен подпис. За получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол. Лица под 18 

години ще получат спечелените от тях награди в присъствието на техен законен представител. 

Спечелилият участник има право да получи наградата си в срок до 7 работни дни от официалното 

оповестяване на имената му (до 08.04.2016г.). В случай, че в този срок спечелилият участник не се яви, 

той губи правото си да я получи.  

VII.    Право на участие 

В играта имат право да участват всички посетители на търговски комплекс Бургас Плаза и магическото 

изложение, което е със свободен вход 

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 събрани гласове не са били достатъчно на брой, 

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.  

ХI. Защита на личните данни  

Всички Участници с факта на заснемането си и изпращането на снимка за участие се съгласяват, че 

предоставените от тях лични данни, включително, но без да се ограничава до техен образ, снимка, 

имена или потребителски имена, телефон, ел. адрес, могат да се използват напълно безплатно от 

Организатора за целите на настоящата игра, в това число да се съхраняват и обработват от 

Организатора за целите на Играта, както и да се публикуват на интернет и facebook страницата на 

Организатора с оглед провеждане на Играта и да се ползват при рекламиране на Играта и на 

печелившите участници, както и при рекламиране на продукти и услуги на Организатора, 

включително чрез реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на участници в 

играта в такива реклами. 

Съдържанието на играта е достъпно за разглеждане от всеки посетител и потребител на Facebook, но в 

играта могат да участват само регистрирани Участници. 

Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона 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. 

Организаторът се задължава да предоставя по всяко време на Участника възможност данните му да 

бъдат изцяло заличени.  

 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 29.02.2016г. до 

приключването на играта на 01.04.2016г. 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 настоящите Официални правила. 

 

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

