
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА  

„СПЕЧЕЛИ ОБИКОЛКА НА ЛЕГЕНДАРНИ ЗАМЪЦИ В ШОТЛАНДИЯ"  

НА MALL GALLERIA БУРГАС 

 

1. Организатор на играта "Спечели обиколка на легендарни замъци в Шотландия"  

Организатор на играта "Спечели обиколка на легендарни замъци в Шотландия" („Играта“) 

е „Галерия Бургас“ АД, ЕИК 175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 

1756, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 7, представлявано 

заедно от Дани Беркович и Зив Гиги 

 

 2. Място на провеждане на играта "Спечели обиколка на легендарни замъци в 

Шотландия"  

 

Играта се провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс Mall Galleria 

Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, и в нея могат да участват всички 

посетители на Залата на великите крале на ниво 1 в търговския център. 

  

3. Продължителност на играта "Спечели обиколка на легендарни замъци в 

Шотландия"  

Играта стартира в 10:00 ч. на 20 февруари 2017 г. и приключва в 16:00ч. на 12  март 2017г. 

 

4. Условия за участие в играта "Спечели обиколка на легендарни замъци в 

Шотландия"  

Участието в играта не е обвързно с покупка. Всеки желаещ да участва в играта трябва: 

 1/ да посети поне веднъж Залата на великите крале на ниво 1 в мола в периода 20 

февруари-12 март 2017г. По време на посещението си в Залата участникът е желателно да 

изгледа видеоматериала на мониторите, предоставен от Viasat History 

 2/ на излизане от залата представител на Организатора подава на желаещите да 

участват в томболата кратък въпросник, свързан с видеосъдържанието, излъчено в Залата. 

 3/ освен да отговори на въпросите, участникът трябва да попълни 3 имена, дата на 

раждане, имейл и телефонен номер за връзка, както и датата на посещението си (днешна 

дата). 



 4/ всички легитимно попълнени въпросници с отговори, съответстващи на графика 

на прожекциите в Залата, ще участват в томбола за спечелване на 5-дневна екскурзия за 

двама до легендарни замъци в Шотландия. Тегленето на победителя заедно с 2 резерви ще 

се състои на 12 март, неделя, в 17:00ч. на бюро „Информация“ в присъствието на нотариус. 

  

5. Особености: 

 1/ Един клиент може да участва с не повече от един коректно попълнен въпросник 

на ден.  

 2/ С цел верифициране на информацията във въпросника, служителят на 

Организатора, който е подал въпросника на участника, ще провери отговорите на въпроси 

1 и 2
1
 преди да пусне въпросника в урната. Ако на въпроси 1 и 2 са посочени нерелевантни 

отговори, въпросникът ще бъде дисквалифициран и няма да се допусне до томбола.  

 3/ Оползотворяването на наградата трябва да се осъществи в периода 3-7 май 2017г. 

 

6. Наградата:  

Наградата представлява 5-дневна екскурзия за двама до Шотландия в периода 3-7 май 

2017г. и включва два двупосочни самолетни билета, трансфер от и до летището, 4 нощувки 

с включена закуска в двойна стая в четири различни 4-звездни хотели в страната, рент-а-

кар, джобни и организирано посещение на следните замъци: 

- Единбургски замък; 

- Замък Сейнт Андрюс; 

- Замъка Дънотар; 

- Замък Крейтс 

 

 

Печелившият може да получи наградата си на бюро "Информация" след легитимация чрез 

документ за самоличност. 

 

 

7. Критерии за участие в играта "Спечели обиколка на легендарни замъци в 

Шотландия"  

В играта имат право да участват всички посетители на мола. В играта “Спечели обиколка 

на легендарни замъци в Шотландия” нямат право да участват служителите на “Галерия 

                                                            
1 Всеки ден в „Залата на великите крале“ ще бъдат излъчени определени видео материали и отговорите следва да 

съответстват на графика на прожекциите 



Бургас” АД и свързаните с тях търговски дружества. В играта нямат право да участват 

служителите в търговските обекти на територията на мола. 

 

8. Преотстъпване на наградата. Неизползване на наградата 

Печелившите нямат право да преотстъпват наградата си на трети лица или да изискат 

паричната й равностойност. 

 

В случай че печелившият от томболата не присъства на тегленето, Организаторът се 

задължава да се свърже с него посредством телефонно обаждане най-късно 48 часа след 

тегленето. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият не отговори на 3 

последователни телефонни обаждания в 3 последователни дни и/или бъде възпрепятстван по 

независещи от Организатора причини да получи и/или оползотвори спечелената награда. 

 Организаторът не носи отговорност, ако някой от тримата печеливши бъде възпрепятстван 

по независещи от Организатора причини да получи и/или оползотвори спечелената 

награда. 

 

Правото да получи наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия 

резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората резерва. За 

резервите важат същите срокове и условия за получаването на наградата. 

 

Организаторът не носи отговорност, ако някой от тримата печеливши бъде възпрепятстван 

по независещи от Организатора причини да получи и/или оползотвори спечелената 

награда. 

  

Неоползотворени награди остават в полза на Организатора. 

 

9. Публичност 

 

Всички участници в играта предоставят на Организатора правото да използва личните 

им данни и да публикува техни снимки с цел популяризиране на играта, както и където 

намери за добре. 

 

 

10. Защита на личните данни 

Организаторът „Галерия Бургас” АД е надлежно регистриран администратор на лични 

данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява 

предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и 

приложимите норми на българското законодателство, както и да ги използва за 



информиране на участниците в предстоящи промоактивности, организирани от "Галерия 

Бургас" АД. 

Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторa да заличи, коригира 

или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 1756, ул. 

"Лъчезар Станчев" 5, Софарта Тауърс, сграда Б, ет.7 или на електронната поща на 

организаторите: info@galleriaburgas.bg 

 

 

 

11. Общи условия 

 

С участието си в играта “Спечели обиколка на легендарни замъци в Шотландия” лицата се 

съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите 

правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на играта 

на интернет адрес:  http://www.galleriaburgas.bg/  

 

Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като 

промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет 

страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на играта по 

всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора. 
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