
 

ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА „ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН” 

 

1. Организатор на промоцията “ТАЛОН ВЕЛИКДЕН” 

Организатор на промоцията “ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН ” („Промоцията“) е „Галерия Бургас“ ЕАД, ЕИК 
175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 1505, бул. „Ситняково” № 48, ет. 10, 
представлявано от Николае Мадалин Руджеану. 

2. Място на провеждане на промоцията “ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН” 

Промоцията се провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс Mall Galleria 
Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6 и важи за търговските обекти на 
територията му. 

3. Продължителност на промоцията “ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН ” 

Промоцията стартира в 10:00 ч. на 20-ти април 2019 г. и продължава до 22:00 ч. на 30-ти април 
2019 или до изчерпване на наградния фонд. 

4. Условия за участие в промоцията “ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН ” 

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва: 

1/ Да е направил покупкa на минимална стойност 40 лв. от магазините за мода и аксесоари в 
Galleria Бургас. Покупките трябва да са регистрирани на един касов бон. Не могат да бъдат 
комбинирани покупки, регистрирани на две или повече касови бележки. 

3 / Да е лоялен клиент на Galleria Бургас и като такъв да притежава активна лоялна карта 
Galleria Loyalty Club, която трябва да предостави на бюро Информация, заедно с касова 
бележка за направената същия ден покупка на минимална стойност 40 лв. 

4/ Да изтегли скреч карта „Талон Великден“ от специално обособения великденски кът на 
ниво 0 до Информация. 

5/ Да изтрие скреч полето на изтеглени от него „Талон Великден“ в присъствието на 
обслужващия промоутър. 

6./В случай че под скреч полето е изписана една от наградите, описани в т. 6 от Общите 
Условия, клиентът получава спечелената награда на място от обслужващия промоутър, след 
подписване на „Протокол за получена награда“. 
 

5. Особености на промоцията “ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН ”: 

1./ Клиентът има право да изтегли талон само в деня на извършване на покупката на 
минимална стойност над 40 лв. 

2./ Независимо от броя и стойността на регистрираните същия ден касови бележки, всеки един 
клиент има право на едо участие дневно. 

 

 



6. Награден фонд на промоцията “ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН ”: 

Ароматизирана свещ в стъклена чаша SINNLIG - 10бр. 
Ароматизирана свещ в стъклена чаша SINNLIG - 10бр. 
Ароматизирана свещ в стъклена чаша SINNLIG - 10бр. 
Ароматизирана свещ в стъклена чаша SINNLIG - 10бр. 
Ароматизирана свещ в стъклена чаша SINNLIG - 10бр. 
Фенери - 10 бр. 
Дървена купа - 5бр. 
Дъждобран - 22бр 
Метална кутия 3бр. в комплект - 8бр. 
Бутилка червено вино  - 90бр. 
Ваучер GANG 20 BGN - 4бр. 
Ваучер RADIANT 20 BGN - 4 бр. 
Ваучер Original Marine 30 BGN - 4бр. 
Ваучер Duka/Textura 30 BGN - 4бр. 
Ваучер Fabiano shoes 50 BGN - 4бр. 
Ваучер RK Accessories 20 BGN - 4 бр. 
Тостер NEO - TT-801 – 1бр. 
Миксер BOSH - Clever Mixx - MSM 14000 – 1бр. 
Чопър PHILIPS - Daily Collection - HR 1393 -1бр. 
Миксер Amica - MDT 1013 – 1бр. 
 

7. Критерии за участие в промоцията “ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН” 

В промоцията имат право да участват всички лица с навършени 18г., представили касова 
бележка от търговски обект в Galleria Бургас на минимална стойност 40 лв. 

В промоцията “ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН“ в Galleria Бургас” нямат право да участват служителите на 
“Галерия Бургас” ЕАД и свързаните с тях търговски дружества, както и членове на техните 
семейства. В промоцията нямат право да участват служителите на търговските обекти, 
находящи се на територията на GalleriaБургас 

 

8. Публичност 

Всички участници в промоцията предоставят на Организатора правото да използва личните им 
данни, да ги фотографира и да публикува техни снимки с цел популяризиране на промоцията, 
както и където намери за добре. 
 

9. Преотстъпване, избор на награда 

Печелившите в промоцията нямат право да преотстъпват наградата си на трети лица. 
Участниците в промоцията нямат право на избор на награда извън спечеленото при въртене на 
диамантеното Колело на късмета. 
 
 
 
 



10. Защита на личните данни 

 

Организаторът „Галерия Бургас” ЕАД 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" ЕАД. 
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: гр. София 1505, бул. 
„Ситняково” № 48, ет. 10, или на електронната поща на организаторите: info@galleriaburgas.bg 
 

11. Общи условия на промоцията 

 

С участието си в промоцията “ ТАЛОН ВЕЛИКДЕН” клиентите на Galleria 
Стара Бургас се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи 
правила. 
Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на 
промоцията на интернет адрес: http://galleriaburgas.bg/ 
Организаторът на промоцията 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 промоцията по 
всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора. 

mailto:info@galleriaburgas.bg

