ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на играта „ТОМБОЛА” по време на ЛЕГО
изложение Brick Fest 2017 в Сердика Център
Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Томбола”:

Организатор:
Организатори на играта „Томбола”, („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, наричано по-долу за краткост„Организатор”. Организаторът
си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила
след публикуването им на интернет страницата http://www.serdikacenter.bg. Играта се провежда
от 12:00 часа на 27.05.2017г. до 10:00 часа на 11.06.2017г.

Право на участие:
Право да участват в играта имат всички физически лица от 2 до 18-годишна възраст,в случай че са
придружени от родител или настойник/попечител, на възраст над 18 (осемнадесет) години, с
местонахождение в Република България, с изключение на служителите на Организатора и
свързаните с организацията на Играта трети лица, както и всички служители на магазините–
наематели намиращи се на територията на търговски център Сердика Център София.
Участниците в томболата трябва да притежават талон от вече проведена друга игра в рамките на
Сердика Брикфест 2017 г.

Описание на играта:

„Томбола“
За да придобиеш талон за играта Томбола в Сердика Център София, трябва да си участвал в някоя
от игрите в някой от по-долу изброените дни. Участието в игри по-долу в напълно безплатно, а
самите игри се осъществяват на ниво -1, голяма ротонда в Сердика Център София.
СЪБОТА - 27/05 и НЕДЕЛЯ - 28/05
12:00 - 14:00
Нексо рицари боулинг
Марсоход
Свободно строене с лего

15:00 - 17:00
Лего бързаци Стар Уорс
Свободно строене с лего

ЧЕТВЪРТЪК - 01/06
12:00 - 14:00
Рисуване с графичен таблет Wacom
Дигитално лего строене

14:30 - 16:30
Рисуване с графичен таблет Wacom
Дигитално лего строене

СЪБОТА - 03/06 и НЕДЕЛЯ - 04/06
12:00 - 14:00
Нексо рицари боулинг
Марсоход
Свободно строене с лего

15:00 - 17:00
Лего бързаци Стар Уорс
Свободно строене с лего

След вече придобит талон, участникът трябва да отиде заедно с пълнолетното лице-придружител
до организатора, записващ за участие в томболата. Участникът трябва да предостави имената на
пълнолетното придружаващо лице, телефонен номер за контакт, както и талона от вече
проведената друга игра. Участникът, след вписване в списъка, получава от организатора талон за
участие в играта-томбола.
Всеки Участник има право бъде записан за един талон за участие в томболата.
Организаторът си запазва правото да променя условията на Играта по всяко време.

Награди - Описание и механизъм на теглене на наградите в играта „Томбола ”:
Всеки Участник, изпълнил Условията, ще бъде включен в жребий за една от наградите, а именно:
от Хиполенд –Лего сетове – City 60132: Service Station, Ninjago 70589: Rock Roader, Nexo
Knights 70313: Moltor’s Lava Smasher и една карта ХИПО Лего Клуб
от Комсед –Лего сетове –City 60123: Volcano Supply Helicopter, Ninjago 70592: Salvage
M.E.C., Star Wars 75119: Sergeant Jyn Erso
Пулсар – Лего игри – 1 бр. Lego World и 1 брой Lego Sity Undersover (платформа – по изор
на победителя)
Orange 0 Лего книги – 5 бр. „Играй с LEGO – вдъхни живот на блокчетата“
Адком / JAR Computers – 10 чаши, брандирани – BrickFest, 5 тениски, брандирани
BrickFest, 5 шапки, брандирани BrickFest

Печелившите в Играта ще бъдат изтеглени на 13.06.2017г. от 18:00 часа в Център мениджмънт
офиса на Сердика Център, ет. 3 в присъствието на трима служители на ЕЦЕ Проектмениджмънт
ЕООД, за което ще се състави съответен протокол. Освен печелившите, Организаторът ще изтегли
и 5 резервни печеливши (подредени в реда, в който са изтеглени), на които може да предостави
съответната награда, в случай че печеливш участник се откаже от получената награда или поради
причина, която не може да бъде вменена във вина на Организатора, наградата не може да бъде
предоставена на съответен печеливш. Верният отговор на въпроса, както и имената на
печелившите ще бъдат публикувани на официалната фейсбук страница на Сердика Център след
края на изложението, както и на официалния интернет адрес на Сердика Център:
www.serdikacenter.bg.
.
Победителите в играта „Пребройте логата на нашите партньори“ ще бъдат уведомявани от
представител на Организатора за спечелването на награда в Играта по телефона в срок до 5
работни дни след спечелване на Наградата. Организаторът не носи отговорност за неправилно
попълнени данни от страна на Участника (три имена, телефон за връзка).
В случай че даден Участник не отговори на телефонното обаждане от страна на Организатора в
срок до 5 работни дни, той губи правото си за получаване на Наградата и бива заменен от
изтеглена резерва. След като съответният печеливш потвърди желанието си да получи
спечелената от него Награда, същият може да я вземе лично и срещу представяне на документ за
самоличност на Паркинг бюро /ниво +3/ в Сердика Център до 27.06.2017г. Победителят не може
да преотстъпва правото за получаване на Наградата на друго физическо лице.

Защита на личните данни:
Организаторът е администратор на лични данни, вписан в регистъра към Комисията за защита на
личните данни под идент. № 37207. Организаторът се представлява и управлява от управителите
Хенри Вилхелм Кьотер, Лутц Гарберс и Хайдрун Лагодка.

С участието си в Играта Участниците предоставят изричното си информирано съгласие
Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита
на личните данни, да обработва личните им данни за целите на играта "Открийте съкровището в
света на Brick Fest".
Участниците предоставят личните си данни в Играта доброволно. Организаторът съхранява
предоставените данни според Закона за защита на личните данни и ги използва само и
единствено за целите на Играта. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни,
събрани за целите на Играта, на трети лица, без Участниците да бъдат уведомени и без тяхното
предварително разрешение. Всеки участник има право на достъп и право на коригиране
събраните данни, като същото право се упражнява чрез писмено заявление до Организатора.
С приемането на наградата печелившите Участници се съгласяват техните имена и фамилии да
бъдат публикувани в официалната страница на Сердика Център на адрес: www.serdikacenter.bg,
във фен страницата на Сердика Център във Facebook http://www.facebook.com/serdikacenter.bg,
както и да бъдат обявявани в дигиталните канали на Сердика Център.

Други:
Играта се прекратява с изтичането на срокa, посочен в настоящите Официални правила.
Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени данни на участника.
При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно
споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване
от компетентен съд.
Официалните правила на Играта са изготвени, публично оповестени и достъпни за целия период и
продължителност на Играта на адрес: www.serdikacenter.bg
Като участват в Играта, участниците се съгласяват и задължават да спазват условията на
настоящите Официални правила.
Организаторът не следва, при никакви обстоятелства, да бъде отговорен за забавяния, промени и
технически смущения. Организаторът не следва да бъде отговорен за евентуални неизпълнения
на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини,
извън контрола му.
Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама
или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Играта. Всеки опит
за измама ще доведе до дисквалифициране на Участника.
Участниците носят отговорност за всички разходи, направени от тях, в резултат на участието им в
Играта.
Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в
или на спечелването на награда в Играта.

Организаторът не следва да носи отговорност за изгубени, забавени, погрешно изпратени,
повредени или недоставени данни на Участника, независимо дали това е станало поради
технически проблеми с електронните комуникации или поради друга причина.
Наградата следва да бъдат такава, каквато е посочена по-горе и не следва да може да се заменя.
Няма да бъде предлагана нейната парична равностойност. Ако, в следствие на обстоятелства
извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената Награда(и),
Организаторът си запазва правото да предостави заместваща Награда на същата или по-висока
стойност.
Всички лични данни, включително, но не само името на Участника и/или и-мейл адреса ще бъдат
използвани единствено във връзка с тази Игра и няма да бъдат предоставяни на трети страни,
освен за целите на Играта (включително бъдещи промоции).

