
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

Oт Чамкория до Боровец днес - история в три века 

 

I. Организатор и официални правила на ИГРАТА 

1. Играта „Oт Чамкория до Боровец днес - история в три века” се организира и 
провежда от Би Ти Девелопмент Сървисиз АД , ЕИК 131290015, със седалище и 
адрес на управление: гр. София, бул. Цар Освободител 4 
представлявани от Емил Цветков - управител /Организатор/. 

2. Официалните правила на Играта са изготвени и публично оповестени в 
съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните 
правила са публикувани на интернет страница http://120years.borovets-bg.com/ 
специално разработена за Играта, откъдето са достъпни през целия период на 
Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно 
настоящите Официалните правила в съответствие с действащото българско 
законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора 
срок след предварителното им оповестяване на интернет страницата 
http://120years.borovets-bg.com/. 

II. Територия 

Играта се провежда на територията на Република България. 

III. Срок и продължителност на Играта 

4. Играта започва в 16:00ч. на 12 декември 2016 г. и ще продължи до 23:59:59 ч. на 
17 декември 2016 г. (Период на играта) включително. 

5. Всяка регистрация на интернет страницата преди 16:00ч. на 12 декември 2016 г. 
и/или след 17 декември 2016 г. ще бъде считана за невалидна. 

IV. Участващи търговски марки и опаковки 

6. Промоционални продукти следва да бъдaт представени на интернет страницата 
на Играта. 

V. Механизъм на Играта 

7. Награди: 

http://120years.borovets-bg.com/


- 12бр. двудневни лифт карти за к.к. Боровец -  
- 12бр. уикенд за 2-ма в Хотел Рила, Боровец 
- 1бр. Дрон Parrot MAMBO 
- 1 x Subway меню с 30см сандвич по избор 
- 1 x Subway Детско меню по избор  
 
 7.1 За да участвате в томбола на лотариен принцип за спечелването на награда, 
трябва да сте над 18 години и да направите следното: 

7.1.1 Да влезете на URL адрес http://120years.borovets-bg.com/ 

7.1.2 Да се регистрирате с Вашето име, презиме, фамилия, телефон и имейл 
адрес. С регистрация за участие, потвърждавате, че сте съгласни с настоящите 
правила и условия на кампанията. Едно физическо лице има право само на едно 
участие, с една регистрация и един e-mail адрес.  

8. С всяка регистрация, която отговаря на условията на точка 7.1, участникът 
участва в играта и има шанс да спечели една от наградите посочени в т.7 по-горе. 

9. След приключване на играта ще бъде проведена томбола за определяне на 
спечелилите участници. В томболата на лотариен принцип участват всички 
валидни регистрации, отговрящи на условията на точка 7.1. 

10. Спечелилите участници са длъжни да се явят лично  за получаване на 
наградата в срок до 10 дни след изпращането на имейл от организатора, указващ 
че участникът е спечелил. Участникците представят имейла изпратен от 
организатора (разпечатан или на мобилно устройство), пред представители на 
организатора. Преди да получи награда печелившият участник се идентифицира с 
лична карта. При несъответствие между имената на регистрацията и тези от 
личната карта, опит за манипулация на имейла или съмнение за други 
злоупотреби, участникът е дисквалифициран и се провежда нова томбола за 
определяне на нов печеливш участник.  

11. Регистрация на интернет страницата на Играта “ Oт Чамкория до Боровец днес 
- история в три века !” (http://120years.borovets-bg.com/) ще се счита за невалидна и 
няма да участва в разпределението на наградата в следните случаи: 
 
11.1. Невалиден имейл адрес, телефон или имена. 

VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и 
получаване на награди 

12. В Играта може да бъде спечелена следната награда: 

http://120years.borovets-bg.com/
http://120years.borovets-bg.com/


- 12бр. двудневни лифт карти за к.к. Боровец -  
- 12бр. уикенд за 2-ма в Хотел Рила, Боровец 
- 1бр. Дрон Parrot MAMBO 
- 1 x Subway меню с 30см сандвич по избор 
- 1 x Subway Детско меню по избор  
 
Участието в Играта не е обвързано с покупката на стока и/или услуга, нито се 
предоставя залог под каквато и да е форма. 

13. Всеки участник може да участва в томбола за спечелване на наградата чрез 
регистриране на интернет страницата, отговаряйки на условията описани в т.7.1. 
За избягване на неясноти, един регистриран имейл може да участва само 
веднъж. Едно физическо лице има право само на едно участие, с една 
регистрация и един e-mail адрес. 

14. С една регистрация и получено на имейла потвърждение за извършена 
регистрация може да се участва в томбола за наградата само веднъж. 
Спечелилият участник  се определя на лотариен принцип. 

15. За да получи награда, спечелил участник в Играта е длъжен да предостави: 

 Полученият от системата индивидуален имейл пред отговорно лице на 
организатора 

 Име, презиме, фамилия и телефон 

 Лична карта за справка, че имената му съвпадат с тези от регистрацията. 
При открити несъответствия или друг опит за манипулация, участникът 
няма право да получи награда и се провежда нова томбола. 

 Да подпише протокол, удостоверяващ получаването на наградата 

16. Награда се получава от спечелил участник до 10 дни след получаване на 
уведомлението по имейл, а Организаторът няма задължение да предостави 
награда, предявена след този срок. Уведомлението ще указва как да бъде 
получена наградата. Начинът на получаване на наградата може да изисква 
вземането й от специално указано място, в който случай разходите по 
получаването й са за сметка на участника. Уведомлението се счита за получено от 
участника в деня на изпращането му от Организатора.  

17. Едно физическо лице има право само на едно участие, с една регистрация и 
един e-mail адрес. 

 VII. Право на участие 



18. Играта е отворена за участие за всички физически лица на възраст над 18 
години и с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите 
на Организатора и рекламни агенции, свързани с Играта, както и членовете на 
техните семейства /деца и съпрузи/. За целите на настоящите Общи условия, 
всички документи за удостоверяване постоянния адрес на Участника в Република 
България биха били достатъчни за доказателство. 

VIII. Без парични еквиваленти за предметни награди 

19. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, 
както и други замени. 

IX. Печеливши 

20. Наградата се предоставя лично на Участник, имащ право да участва в Играта, 
съгласно член 18 по-горе, срещу представяне на данните, описани в  т. 15. 

X. Прекратяване на Играта 

21. Организаторът може да прекрати Играта по всяко време. 

XI. Отговорност 

22. Организаторът не се задължава да води кореспонденция във връзка с 
претенции на лица, които са опитали да се регистрират след изчерпване на 
наградите, които са в наличност, когато формата за регистрация в интернет 
страницата следва да бъде неактивна. 

23. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с 
регистрацията на участниците и някои други случаи, в това число: 

23.1. За недоставяне на уведомлението за спечелване на награда на участник – 
имейл. 

23.2. За ненавременно (по смисъла на член 16 по-горе) физическо вземане на 
наградата, поради небрежност от негова страна. 

23.3. За възникнали технически проблеми по поддържането на сайта и системата. 

24. Организаторът не носи отговорност в случай на получаване на уведомление за 
спечелена награда, както и за доставка на наградата на грешен имейл адрес, 
посочен от Участника. 

25. Регистриралите се участниците чрез приемане на общите усовия се 
съгласяват да получават търговски съобщения на посочените координати 



XII. Съдебни спорове 

26. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да 
бъде решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – 
от компетентните съдилища на територията на Република България. 

XIII. Лични данни 

27. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от 
участниците в Играта, в съответствие с изискванията на Закона за защита на 
личните данни и единствено по повод и за целите на Играта. С регистриране на 
участието си в Играта ще се счита, че участниците дават изричното си съгласие 
предоставените от тях лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с 
Играта. 

28. С приемането на настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА всеки участник дава 
изричното си съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни за 
обработване от страна на ОРГАНИЗАТОРА на предоставените при провеждането 
на ИГРАТА лични данни: 

28.1 За целите на провеждане на ИГРАТА, включително за обявяването им на 
СТРАНИЦАТА НА ОРГАНИЗАТОРА, за използването на неговите имена и 
фотографии в аудио, фото или видео материал на ОРГАНИЗАТОРА без 
възнаграждение, в случай на спечелване на Награда.  

28.2  За целите на извършване на анкетиране, маркетингови проучвания, 
изпращане на електронни съобщения, е-бюлетини и други рекламни материали по 
време и след приключване на ИГРАТА. 

29. Приемайки настоящите условия, потребителите, които предоставят свои лични 
данни, изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани 
по електронен път oт Организатора. 

30. Всички доброволно предоставени от участниците в Играта данни и други 
данни, които ги идентифицират в процеса на ползване на ресурсите, се 
съхраняват, обработват и използват от Организатора съгласно посоченото в 
Официалните правила на Играта. 
  

XIV. Официални срокове и условия 

31. Официалните правила на Играта ще бъдат достъпни на интернет адрес: 
http://120years.borovets-bg.com/rules. С участието си в Играта, Участниците се 
съгласяват да спазват условията на Официалните правила. 

 

http://120years.borovets-bg.com/

