1. Организатор:
Организатор на играта Ваучер Дрестест (Играта) е ЕЦЕ
ПРОЕКТМЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 175005496, със седалище
и адрес на управление в гр. София 1505, район Оборище, бул. Ситняково 48,
офис сграда Сердика офиси, ет. 7, наричан по-долу за краткост
„Организатор”.
2. Право на участие в Играта:
Участник в Играта може да бъде всеки потребител, който се регистрира на
сайта www.serdikacenter.bg/dresstest, с местоживеене Република България, с
изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията
на Играта лица. В томболата за разпределяне на наградите има право да
участва всеки, който отговаря на условията за участие и е изпълнил
стъпките за участие, описани в т.4 – Механизъм за участие. Участието в
Играта не е обвързано с покупка.
* Непълнолетни лица могат да участват в Играта и последващата томбола за
разпределение на награди само със съгласието на родител /настойник/.
Наградата може да бъде получена от родител /настойник/.
3. Механизъм на участие:
1. Всеки участник, които достъпи сайта www.serdikacenter.bg/dresstest може да
се регистрира и да избере продукти, които харесва.
2. След като избере конкретните продукти, участникът кани за участие в
играта свой приятел.
3. Приятелят минава през същите въпроси и предполага кои от предложените
артикули е предпочел участникът, отправил поканата.
4. При 10 съвпадения на избраните от двамата участници продукти, двойката
играчи участва в томбола за 2Х2 предметни награди.
5. При 0,1 или 2 съвпадения на избраните от двамата участници продукти,
двойката играчи участва в томбола за 2Х2 подаръчни ваучера, всеки на
стойност 100 лв.
4. Период на играта:
Играта се провежда в периода от 18.04.2017 г. до 02.05.2017 г. включително.
На 05.05.2017 г. измежду всички участници, на случаен принцип, ще бъдат
изтеглени десет участника, които ще спечелят наградите, описани в т.5 Награди.
5. Награди:
•

4 (2X2) предметни награди

•

4 (2X2) подаръчни ваучера, всеки на стойност 100 лв. (под формата на 2
ваучера Х 50 лв.)
* Организаторът си запазва правото да променя обявените награди по всяко
време на играта.
6. Определяне на печеливши. Получаване на наградите:
На 05.05.2017 г. чрез автоматизиран софтуер (на случаен принцип) ще бъдат
изтеглени трима от всички участници в Играта, изпълнили Условията за
участие, които ще спечелят обявените награди от Сердика Център. Имената
на победителите ще се публикуват на 05.05.2017 г. на официалната Facebook
страница на Сердика Център чрез специален пост на стената. За да получи
наградата си, всеки победител се съгласява да предостави в лично
съобщение до Сердика Център (във Facebook) следните данни:

•

Три имена

•

Телефон за връзка
Победителят е задължен в петдневен срок от известяването му да изпрати
лично съобщение до Сердика Център. В противен случай той губи правото
си на награда и бива заменен от следващ изтеглен победител. Спечелилият
участник не може да отдава наградата на други лица, като получаването
става лично и на място в Сердика Център. Организаторът се задължава в
срок до 5 работни дни да се свърже с Победителя на посочените от него
имейл и/или телефонен номер за уточняване на механизма и срока за
получаване на Наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо
Победител, предоставил невалиден телефон за контакт, непълен или
неточен имейл адрес.
7. Допълнителни разпоредби:
С подаване на заявка за участие в Играта всеки участник дава съгласие по
чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни по отношение на
личните данни, които предостави във връзка с Играта. Организаторът има
правото в установените от закона граници да използва образа, снимките и
името на спечелилите награда участници, в последващи рекламни,
маркетингови и промоционални материали, без допълнително
възнаграждение или предварително уведомяване, като с участието си в
конкурса се счита, че всички участници дават съгласието си за това.
Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Официалните
правила, включително срок на Играта, като промените влизат в сила след
публикуването им на Facebook страницата на Сердика Център www.facebook.com/serdikacenter.bg. Организаторът си запазва правото
изцяло да прекрати Играта при възникване на причини за това.

8. Ограничения на отговорността:
Организаторът не носи отговорност за: дефектно или неуспешно електронно
предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от
причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити,
сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази
Игра; ограничен достъп до Интернет връзка; повреда в системата на
Facebook или на официалната страница на Сердика Център във Facebook;
други форсмажорни обстоятелства. Организирането, представянето,
провеждането и регламента на Играта по никакъв начин не се контролира
или управлява от Facebook. Включването на участниците в конкурса
означава, че те са приели както настоящите условия и правила за
провеждане на Играта и се считат обвързани с тях, като тези условия и
правила ще се подчиняват на българското законодателство, а възникналите
във връзка с тях спорове ще се решават от българските съдилища.

