
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА  

„ЧАЕНО ПАРТИ В МОЛА“ 

 

I.    Организатор на Събитието 

Събитието „Чаено парти в Мола“, наричанo за краткост “Събитието”, 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 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.    График на Събитието 

Събитието ще се проведе на следните дати и в следните часове: 

• 18.03.2018г. (неделя) – от 11ч.до 13ч.; 

• 25.03.2018г. (неделя)– от 11ч. до 13ч.; 

• 01.04.2018г. (неделя) – от 11ч. до 13ч.; 

• 07.04.2018г. (събота) – от 11ч. до 13ч.; 

• 15.04.2018г. (неделя) – от 11ч. до 13ч. 

 

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 „Каза Декор“ и “New Yorker” на ниво +1. 

 

IV.    Механизъм за участие в Събитието 

 

1. В Събитието може да се включи и участва всеки родител с дете на възраст между 4 

/четири/и 10 /десет/ години, след предварително записване от родителя/настойника/ 

на бюро Информация наниво 0, или на имейл адрес: game@burgasplaza.bg или при екипа 

на мястото за провеждане на Събитието, в случай че не е достигнат максималният брой 

участници за деня. 

 

2. Записването за Събитието е възможно от 10ч. на 15-ти март 2018г. до 10:50ч. на 15-ти 

април 2018г., до достигане на максималния брой участници за всяка посочена дата на 

провеждане, и става чрез предоставяне на малко име и възраст на детето, както и дата, на 

която родителят и дететето ще се включат в Събитието. 

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


3. Във всеки ден, в който Събитието се провежда, участват максимум 40 /четиридесет/ 

участника, предварително записани на Бюро Информация, по имейл адрес или на 

мястото на провеждане на Събитието. 

4. Родителят/съответно настойникът на всяко дете е длъжен през цялото време на 

участие в Събитието да осъществява постоянен и непрекъснат надзор над детето си и да 

не го оставя без пряко наблюдение и контакт.  

5. В случай, че записан участник не се яви до 10 мин. преди началото на Събитието в 

деня, за който е записан за участие, участникът губи право да участва. 

6. На Събитието професионални аниматори ще занимават децата и ще провеждат 

тематични игри, подходящи за деца на възраст от 4 до 10 години от.  

 

V.    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 4 години до 

10 години.  

Нямат право да участват работниците и служителите на „Бургас Плаза” АД, както и 

работниците и служителите на наемателите в търговския комплекс. 

 

 

VI. Защита на личните днни 

Организаторът на Събитието 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. 

 

VII.    Прекратяване на Събитието 

Организаторът на Събитието има право да го прекрати по всяко време. Посоченото право 

е неотменимо.  

 

VIII..    Публикуване на Официалните правила 

Официалните правила 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 за периода 

15.03.2018г. – 15.04.2018г. Повече информация може да получите и на следните телефони: 

056/ 522 484 и 0885 615 888. 

  

С включването си в Събитието участниците се съгласяват с настоящите Официални 

правила. 
 

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

