
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА  

"МЕСЕЦ НА ЛЮБОВТА И ВИНОТО – ТОМБОЛА ЗА СВ. ВАЛЕНТИН"  

НА MALL GALLERIA БУРГАС 

 

1. Организатор на промоцията “Месец на любовта и виното – Томбола За Св. Валентин” 

Организатор на промоцията “Месец на любовта и виното – Томбола За Св. Валентин” 

(„Промоцията“) е „Галерия Бургас“ ЕАД, ЕИК 175315210, със седалище гр. София 1505, бул. 

"Ситняково" 48, ет. 10, офис 1012 

 

2. Място на провеждане на промоцията “Месец на любовта и виното – Томбола За Св. 

Валентин” 

Промоцията се организира и провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс  

Galleria Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, и важи за определени 

търговски обекти на територията му. 

 

3. Продължителност на промоцията “Месец на любовта и виното – Томбола За Св. 

Валентин” 

Промоцията стартира в 10:00 ч. на 02 февруари 2019г. и продължава до 22:00ч. на 28 февруари 

2019г.  

  

4. Условия за участие в промоцията “Месец на любовта и виното – Томбола За Св. 

Валентин” 

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва: 

 1/ да е лоялен клиент на Galleria Бургас и като такъв да има активна Galleria Loyalty 

Card. В случай, че клиент иска да участва в промоцията, но няма лоялна карта, може да си 

извади напълно безплатно на бюро "Информация" всеки ден в работното време на мола; 

 2/ от 2 февруари 2019г. до 27 февруари 2019 включително да регистрира касова 

бележка за покупка на минимална стойност 50 лева на бюро Информация от магазините за 

мода, спортни стоки  или аксесоари на територията на мола. Покупката на мин. стойност 50 

лв. трябва да бъде направена същия ден, в който бъде регистрирана касовата бележка за 

участие. Касови бележки за покупки направени предходни дни нямат право на участие. 



 3/ тегленето на победителите ще се състои на 28 февруари 2019г. на бюро 

"Информация". Екипът на Galleria Бургас ще се свърже с печелившите по телефон. 

 

5. Особености: 

 1/ участието в промоцията е обвързано с покупка в определени търговски обекти на 

територията на мола съгласно условията на Galleria Loyalty Club 

 2/ Всеки участник в томболата може да участва с една касова бележка, един път на ден. 

За да увеличи шансовете си за спечелване на наградата, всеки участник може да регистрира 

всеки ден в срока на провеждане на томболата по един касов бон на единична мин. стойност 

50лева , издаден същия ден. 

3/ Тегленето на печелившия ще се състои в 12:00ч. на 28 февруари 2019г. на бюро 

"Информация". За жребия ще бъдат изтеглени и 2 резерви. Имената на победителите ще бъдат 

публикувани на 01 март 2019г. във фейсбук страницата на мола 

www.facebook.com/Galleria.Burgas 

 4/ Наградата не може да бъде разменяна или предоставяна на други лица. 

 5/ За да получат наградата си, спечелилите следва да се легитимират посредством 

документ за самоличност. В случай че има разминаване между данните от регистрационния 

талон - три имена и/или датата на раждане - и документа за самоличност и/или профила в 

лоялната програма, лицето няма право да получи наградата. В такъв случай правото да получи 

наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия резерви. 

 6/ талони за участие в томболата се попълват и пускат в специалната урна на бюро 

Информация до 22:00ч. на 27 февруари 2019г. 

 

6. Награден фонд:  

Наградният фонд на промоцията “Месец на любовта и виното – Томбола За Св. Валентин” 

представлява:  

 5 бр. ваучери за пазаруване в Galleria Бургас на обща стойност 500 лв.  

Победителите могат да получат наградата си на бюро "Информация" след легитимация чрез 

документ за самоличност. 

6.1. Правила за използвване на наградата: 



1/ Всеки ваучер е на обща стойност 100 лв. и има различен срок на валидност. 

Ваучерите не могат да бъдат комбинирани и използвани едновременно.  

2/  Всеки един ваучер важи за всички стоки от магазините за мода, аксесоари и спортни 

стоки на територията на Galleria Бургас. Ваучерите не важат за хранителни 

магазини: Lidl, Burger King, Bio Fresh, Food & culture, Gelati, Hesburger, Incanto, Jaro 

café, Kahve Dukkani, MyYoghurt, Ola, Pantastic Pancakes, Sugarland, Subway, Starbucks, 

BMS, Bakers  и услуги: bubbles carwash, ЦКБ, Еко Фреш, Инди Кар, SDI, Top rentacar, 

Tavex, The funny t-shirts, Artstroy. 

3/ След направена покупка от страна на печелившия от магазин за мода, аксесоари или 

спортни стоки на територията на мола, той следва трябва да предостави същия ден на 

бюро Информация следните документи: 

- Спечеленият ваучер 

- Касова бележка за направната покупка 

- Фактура, издадена на Галерия Бургас АД ЕАД, ЕИК 175315210, със седалище гр. 

София 1505, бул. "Ситняково" 48, ет. 10, офис 1012 

След предоставяне на горе изброените документи на клиента ще бъде възстановена 

сумата за направната от него покупка. При покупка над 100 лв. разликата се поема от 

печелившия и не се покрива от Организатора. При покупка под 100 лв. разликата 

остава в полза на Организатора. 

Победителите могат да получат наградата си на бюро "Информация" след легитимация чрез 

документ за самоличност и представяне на горе описаните документи. 

 

7. Критерии за участие в промоцията “Месец на любовта и виното – Томбола За Св. 

Валентин 

В промоцията имат право да участват всички лоялни клиенти на Galleria Бургас, които 

отговарят на изискванията в т.4. В промоцията “Месец на любовта и виното – Томбола За 

Св. Валентин” нямат право да участват служителите на “Галерия Бургас” ЕАД и свързаните с 

тях търговски дружества, както и членове на техните семейства.  

 

8. Преотстъпване на наградата. Неизползване на наградата 

Печелившият няма право да преотстъпва наградата си на трети лица или да изиска паричната 

й равностойност. 

 

Организаторът се задължава да се свърже с печелившите посредством телефонно обаждане 

най-късно 48 часа след тегленето. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият 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. 

 

Непотърсена в срок  до 05 март 2019г. награда остават в полза на Организатора 

 

9. 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. 

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, офис 1012 или на електронната поща: info@galleriaburgas.bg  

 

11. Общи условия 

С участието си в промоцията “Месец на любовта и виното – Томбола За Св. Валентин” 

клиентите на Galleria 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

