
ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В „Попълни анкетната карта и спечели” 

 

I. в Интер Експо център в периода 21.11.2014-23.11.2014

II. НАЧАЛО НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА: Играта продължава от 21.11.2014 г. до 16.00 часа на 23.11.2014 г. 
Играта ще бъде проведена съгласно упоменатите правила в ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ и ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА 
УЧАСТИЕ В ИГРАТА и ще се осъществи чрез  попълване на Анкетната карта на сдружение „ АТСДБ“

III .ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: Организатор на Играта е сдружение „АТСДБ“

IV. НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ: Наградите за участниците, описани в приложението, неразделна част от 
настоящите общи условия, се предоставят на сдружение „ АТСДБ“

V. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ: Играта се организира и провежда само на територията на Изложението Бебемания 
2014 в Интер Експо Център.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ТОМБОЛАТА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в 
Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея. 

Чл. 2. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, 
установени по-долу, за което не се изисква изрично съгласие от страна на Участника. Попълването на Анкетната 
карта и предоставянето на данни за контакт представлява форма на информирано съгласие. 

Чл. 3. Организаторът определя Правилата на Играта. Същият има право по всяко време да преустанови 
реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва 
установените правила. 

Чл. 4. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора не по-късно от 21.11.2014

Чл. 5. Правилата на томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници. Всеки участник 
има право да участва в Играта след като участва в томбола чрез надлежно попълнена анкетна карта за участие 
в томболата 

Участниците следва да посочат име, e-mail адрес и телефон за контакт. След извършването на тези действия 
участниците декларират, че са съгласни да участват в Играта и че приемат настоящите правила за участие. 

Чл. 6. За участие в Играта участникът следва да спазва ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 
описани в този документ. 

Чл. 7. Участието се извършва посредством следния механизъм: Всички дееспособни физически лица, които са 
навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст и в периода от 21.11.2014г. до 23.11.2014 г. са посетили 
изложението Бебемания 2014, след попълване на анкетната карта имат правото да участват в Игра за 
спечелването на една от следните НАГРАДИ, описание в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 на Общите условия - раздавани на 
лотариен принцип на участниците. 

Чл.8. Участникът следва надлежно да попълни данните в анкетната карта.

Чл. 9. Ограничения за участие: Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или 
работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, 
свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи 
несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до 
опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно 
преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано. 

Чл. 10. (1) Участникът се индивидуализира в Играта посредством надлежно попълнена анкетна карта в 
томболата, която е използвал за участие в Играта. (2) Организаторът не носи отговорност и не дължи 
обезщетение на лице, чието име е използвано от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за 
това. 

Чл. 11. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги. 

Чл. 12. Наградите се предоставят безвъзмездно от Организатора. 

Чл. 13. Спечелената награда се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията и настоящите 
Общи условия. 

Чл. 14. Обявяване на спечелилите: (1) Томболата ще бъде изтеглена  всеки ден за периода 21.11.2014-23.11.2014
в 17:00 ч., като печелившите ще бъдат изтеглени от комисия от представителите на организаторите. (2) На 
Спечелилите НАГРАДИ от играта, ще им бъде съобщено на посочения от тях телефон и ще бъдат качени 
имената на спечелилите на сайта на изложението. 

Чл. 15. Един участник може да спечели само една награда. 



Чл. 16. Известяване на участниците, спечелили награди: Организаторът ще уведоми участниците лично на 
посочения  телефон в деня на спечелване.  В случай, че Организаторът не успее да се свърже със спечелилия в 
рамките на 72 часа от изтегляне на печелившия, комисията ще изтегли нов участник на 27.11.2014.

Чл. 17. Идентификацията на спечелилите става посредством надлежно попълнена анкетна карта за участие в 
томболата. При получаване на наградата участника се идентифицира с показване на личен документ. 

Чл. 18. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници без предупреждение, при съмнение за 
нарушение на правилата. 

Чл. 19. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на 
участник няма действие спрямо Организатора. 

Чл. 20. Замяната на наградите срещу пари или други ползи не се извършва. 

Чл. 21. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във 
връзка с наградите. 

Чл. 22. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена 
и снимки да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал за маркетингови цели на 
Организатора без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват с горното. 

Чл. 23. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на 
наградените участници и тяхната награда от промоцията. Обявяването на участниците-победители (спечелили 
награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни. Всички участници дават своето 
съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е 
необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със 
защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да 
запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно 
действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на 
участниците, извън публично известните. 

Чл. 24. Съдебен спор Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта 
ще се решава извънсъдебно и посредством способите на медиация или в случай, че това не е възможно – от 
компетентните български съдилища. 

Чл. 25. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват Общите положения и 
Общите правила от този документ. 

Чл. 26. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена, въведени в регистрационната 
форма за участие и регистрационния талон за участие в томболата; дефектно или неуспешно предаване на 
данни; неправилно попълване на талона за участие; други форсмажорни обстоятелства. 

Чл. 27. Действие на общите условия за участие в Играта и томболата. 

Чл. 28. Настоящите Правила влизат в сила от 21.11.2014

Чл. 29. Настоящите общи условия и правила за провеждането на Играта са приети и одобрени от членовете на 
Управителния съвет на АТСДБ.

Приложение 1

Описание на наградите от томболата на сдружение АТСДБ

Петък - 21.11.2014 
Големи награди:

- Столче за хранене Poppy
- Future Health – Afrodita - Безплатно съхранение на стволови клетки за срок от 20 год.

Малки награди:
-Килимче Taf Toys
-Bio Oil
-Кутия за съхранение Nestle

Събота 22.11.2014
Големи награди:

- Помпа Swing Medela
-Столче за кола Kiddy



Малки награди:
-Отпечатък  Baby Art
-Future Health – Afroditа 5 % отстъпка от цените за съхранение на стволови клетки + комплект луксозна козметика
-Bio Oil
-Кутия за съхранение Nestle

Неделя 23.11.2014
Големи награди:

-Монитор 2 в 1 AngelCare
-Столче за хранене Boon

Малки награди:
-Раница Mutsy Joey Silver
-Future Health – Afroditа 5 % отстъпка от цените за съхранение на стволови клетки 
-Bio Oil
-Кутия за съхранение Nestle


