Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в лотарията „Твоят билет до
Доминикана“, провеждаща се в периода 19 март -19 април 2018 г.

1. ОРГАНИЗАТОР
1.1. Организатор на „Твоят билет до Доминикана“, е "НЕПИ Проджект уан" ЕООД, ЕИК: 204490849,
със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1505, район „Оборище“, бул. Ситняково 48,
офис сграда Сердика офиси, ет. 3, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР”.
1.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като
промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Сердика Център
www.serdikacenter.bg
2. ЛОТАРИЯ „Твоят билет до Доминикана“
2.1. Право на участие в лотарията имат всички физически лица на възраст над 18 г. (осемнадесет)
години, които: не са поставени под запрещение; пазарували са в Срока в магазините на Сердика
Център (бул. „Ситняково” №48, гр. София), наричан за краткост „МОЛА“, съгласно условията по т.
2.6.
2.2. Лотарията „Твоят билет за Доминикана“се провежда всеки ден в периода 19 март – 19 април
2018 г. (наричани за краткост „Срок“). За всички посочени дни събитието ще се провежда между
10:00ч. и 22 ч.
2.3. Срокът на валидност може да бъде променен от ОРГАНИЗАТОРА, като това следва да бъде
публикувано в сайта www.serdikacenter.bg.
2.4. Не могат да участват в събитието: служителите на ОРГАНИЗАТОРА, както и всички трети лица
заети с дейности свързани с реализацията на събитието и членове на техните семейства
(включително, но не само: "НЕПИ Проджект уан" ЕООД, „ДДБ София“ООД, „Брокс Вижън“ АД,
„Елит Травел Интернешънъл“ ООД както и членове на техните семейства).
2.5. Участието в Събитието е обвързано с покупка.
2.6. Лицето, което има право да участва, следва да направи покупка/и на обща стойност поне 150
лв. с ДДС от търговските обекти в МОЛА в рамките на един ден в посочения СРОК, за което
представя касовата бележка за регистрация в Лотарията на Бюро Информация на ниво 0; след тази
регистрация, лицето се счита за УЧАСТНИК. В сумата от 150 лв. не могат да се включват касови
бележки за сделки за: комунални сметки, сметки за телефон, застраховки, обмяна на валута и
банкови транзакции.
2.7. Лицето следва да предостави трите си имена, телефон за връзка, адрес на електронната поща
и номер на касовата бележка. Представител на ОРГАНИЗАТОРА поставя специален печат на
касовата бележка, която остава в УЧАСТНИКА. УЧАСТНИК може да бъде само лице, което е
изпълнило условията по този текст.
2.8. Всеки УЧАСТНИК ще получи един талон за участие за всеки сбор от касови бележки на стойност
над 150 лв. (и съгл. условията на чл. 2.6), което увеличава шанса му да спечели.

3. ЛОТАРИЯ И НАГРАДА
3.1. Томболата ще се тегли на 20.04.2018г., като се изтегля името на един УЧАСТНИК, който се счита
за СПЕЧЕЛИЛ и на двама Участника, които се считат за резреви, в случай че първият УЧАСТНИК не
отговаря на посочените в тези правила условия за получаване на наградата.
3.2. СПЕЧЕЛИЛИЯТ се уведомява по записания телефон и/или адрес на електронната поща. Ако
СПЕЧЕЛИЛИЯТ не отговори в срок до 20.04.18г., до 12:30 часа (или респективно откаже да получи
наградата), той губи правата си за получаване на наградата, а ОРГАНИЗАТОРЪТ уведомява
следващият УЧАСТНИК по реда на изтеглянето друг СПЕЧЕЛИЛ по реда на чл. 3.1. СПЕЧЕЛИЛИЯТ е
длъжен да информира кой ще бъде негов придружител в срок до 20.04.2018 г. до 12:30 часа.
3.3 Наградата е екскурзия за двама до Доминиканската Република за общо 9 дни на стойност до
5100 лв. СПЕЧЕЛИЛИЯТ може да упражни правата си по тази награда/ да използва екскурзията в
посочения от ОРГАНИЗАТОРА срок, а именно 04 – 13.05.2018 г.
3.4. За получаване на наградата, СПЕЧЕЛИЛИЯТ следва да предостави печелившата касова бележка
(с печата) и своята лична карта с цел попълване на Протокол и издаване на Служебна бележка, за
авансово платен данък върху наградата.
3.5. Правото на СПЕЧЕЛИЛИЯ да получи наградата е ненаследимо и непрехвърлимо.
3.6. СПЕЧЕЛИЛИЯТ е длъжен да впише получената награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ
като доход за 2018г.
4. НАГРАДА
4.1 НАГРАДАТА представлява 9 дневна екскурзия за двама до Доминиканската Република в периода
04 – 13.05.2018 г. НАГРАДАТА за СПЕЧЕЛИЛИЯТ и избраният от него придружител включва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

София- Мадрид – София
1 нощувка със закуска в Мадрид в хотел 4*
Самолетен билет Мадрид – Пунта Кана – Мадрид с EVELOP
Летищни такси
Трансфери летище– хотел – летище в Пунта Кана
7 нощувки на база All Inclusive в избрания от Вас хотел в Пунта Кана
Медицинска застраховка на стойност 15 000 евро
1 куфар за чекиране до 20 кг
включен ръчен багаж
Трансфер летище - хотел летище в Мадрид

4.2 НАГРАДАТА може да се използва само в посочения период, а именно 04 – 13.05.2018 г.
СПЕЧЕЛИЛЯТ няма право на замяна на екскурзията за други дати и/ или други дестинации.
5. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЛОТАРИЯТА

5.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право да прекрати организирането на игрите по всяко
време, като обяви това публично на официалния уебсайт на Сердика Център (www.serdikacenter.bg)
или по друг подходящ начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
6. ДРУГИ
6.1. Официалните правила за използването на Услугите са изготвени, публично оповестени и
достъпни за целия период и продължителност на Играта на адрес: www.serdikacenter.bg, на
официалната Фейсбук страница на Сердика Център и на бюро Информация /ниво 0/.
6.2. Като предоставят касови бележки за участие в томболата, участниците се съгласяват да спазват
условията на настоящите Официални правила.
6.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ, при никакви обстоятелства, не носи отговорност за забавяния, промени и
технически смущения в предоставянето на наградата. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за
евентуални неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства
или други причини, извън контрола му.
6.4. 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, на
ОРГАНИЗАТОРА или на някой от неговите партньори, участващи в организирането на Играта. Всяка
измама или опит за измама ще доведе до отстраняване на УЧАСТНИКА от Играта и при налични
доказателства ОРГАНИЗАТОРЪТ може да подведе този Участник под съдебна отговорност.
6.5. УЧАСТНИКЪТ носи отговорност за всички разходи, направени от него, в резултат на участието
му в Играта.
6.6. УЧАСТНИКЪТ е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието
му в Играта или на използването на Услугите, с изключение на данъците и таксите върху наградата,
описана в т. 3.1. В допълнение с настоящото, УЧАСТНИКЪТ се съгласява и приема, че участието му в
Играта и/или спечелването на наградата може да породи такси, данъци или други разходи за сметка
на УЧАСТНИКА, съгласно приложимото законодателство.
6.7. Наградата следва да бъде такава, каквато е посочена по-горе и не следва да може да се замени.
Няма да бъде предлагана нейната парична равностойност. Ако, в следствие на обстоятелства извън
контрола на ОРГАНИЗАТОРА, той не може да предостави посочената награда, ОРГАНИЗАТОРЪТ си
запазва правото да предостави заместваща Награда или Награда на същата стойност.
6.8. 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).
6.9. Предоставянето на лични данни от УЧАСТНИКА е доброволно, като предоставените данни ще
бъдат използвани само за целите на Играта. С предоставянето на личните си данни, УЧАСТНИКЪТ
се съгласява изрично с правилата на играта, в това число и с предоставянето на неговите лични
данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита на личните данни. НЕПИ ПРОДЖЕКТ
УАН ЕООД, изрично уведомява своите клиенти, че дружеството е регистрирано в Комисията за
защита на личните данни и няма право да предоставя личните им данни на трети лица, без
изричното им съгласие. ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да не предоставя личните данни, събрани

за целите на Играта, на трети лица, без да уведоми Участниците, както и без тяхното предварително
разрешение. Всеки УЧАСТНИК има право да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите
лични данни от базата данни на ОРГАНИЗАТОРА, като изпрати писмено искане до ОРГАНИЗАТОРА.

