
  

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на СЕРДИКА ЦЕНТЪР „ Grazia Chic Days @ Serdika 

Center” 

 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в събитието „ Grazia 

Chic Days @ Serdika Center ”. 

1. Организатор 

Организатор на събитието „ Grazia Chic Days @ Serdika Center ” („Събитието”) 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. 

С настоящото приемате,че следните условия следва да се прилагат без ограничение във 

връзка със Събитието. 

2. Период на Събитието 

„ Grazia Chic Days @ Serdika Center ” се провежда в три последователни уикенда от 15 

октовмри 2016г. до 30 октовмри 2016 г., а именно 15-16 октомври, 22-23 октовмри, 29-

30 октовмри. За всички посочени дни, събитието ще се проведе между 13:00 и 20:00 

часа. 

 

Срокът на валидност може да бъде променен от организатора, като това следва да бъде 

публикувано в сайта www.serdikacenter.bg .  

 

 

3. Право на участие в събитието 

 

Право на участие в събитието  имат всички физически лица на възраст над 18 г. 

(осемнадесет) години с местонахождение Република България, район Оборище, бул. 

„Ситняково” 48, Сердика Център София, с изключение на служителите на 

Организатора, както и всички трети лица заети с дейности свързани с реализацията, 

осигуряването или администрирането на Услугите и членове на техните семейства 

/включително, но не само ЕЦЕ Проектмениджмънт България ЕООД, Брокс Вижън АД, 

Атика Ева АД и ДДБ София ООД, както и членове на техните семейства/, пазарували в 

магазините на Сердика Център през по-горе изброените уикенди на октовмри.  

Срещу представяне на касова бележка на Регистрация, ниво -1 участниците имат право 

да се възползват от следните услуги: 

 

Срещу предоставяне на касова/и бележка/и за покупка от участващите магазини в 

Сердика Център в посочените в т.2 дни на стойността 200 или повече лева, Участникът 

има право да се запише за професионална фотосесия в стил корица на списания 

GRAZIA (която включва грим, прическа, стайлинг и заснемане от професионален 

фотограф) в посочените в т. 2 дни и часове. Местата са с предварително записване и са 

ограничени. Всеки направил покупка след 17:30 часа в събота, може да се запише за 

участие във фотосесия в неделя. Деня на записването в график, трябва да съвпада с 

деня на реализиране на фотосесията.  



 

 

 

 

4. Правила и условия за получаване на фотосесия (наричано за кратко „Услуга“) 

за събитието „Grazia Chic Days @ Serdika Center“ 

 
Желаещите да използват Услугата следва да изпълнят следните условия: 

 

4.1. Да направят покупка/и в следните магазини на Сердика Център на/над 200 лв.: 

 

Guess, Scandal, Desigual, Fusion, Totally Erected Store, Folli Follie, Pinko, Twin Set, 

Zlatarna Celje, Diesel, Reserved, Carpisa, Kamerans, Elizabetha Franchi, Scarabey, 

Leather, Orsay, Bianca, Meli Melo, Dika, Högl, Patrizia Pepe, Karen Millen, Yona, 

Daphne, Deichmann, Beauty Zone, Bera Fashion, Massimo Zardi, Oliver Weber,  

Yves Rocher, By Accessories, Kenvelo, Lee Cooper, Week&Shop MDL, Furla, 

Palmers, Benetton, Sisley, Tommy Hilfiger 

 

4.2. Да верифицират касовата/вите си бележка/и на Регистрация  /ниво -1/, от 13:00 

до 20:00 ч. на посочените в т.2 дни., за да се възползват от избровените в т.3 

услуги.  

 

4.3. Всеки Участник, възползвал се от Услугата попълва на Регистратура специална 

декларация за съгласие за публикуване на снимката му във фейсбук страницата на 

Сердика Център. 

 

Участието в Събитието е обвързана с покупка. 

 

5. Прекратяване на Събитието 

Организаторът има неотменимото право да прекрати Събитието 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 

 

Официалните правила за използването на Услугите са изготвени, публично оповестени 

и достъпни за целия период и продължителност на Събитието на адрес: 

www.serdikacenter.bg и на Регистрация /ниво -1/.  

 

 

Като използват Услугите, участниците се съгласяват да спазват условията на 

настоящите Официални правила. 

 

Организаторът, при никакви обстоятелства, не носи отговорност за забавяния, промени 

и технически смущения в предоставянето на Услугите. Организаторът не носи 

отговорност 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 Събитието, на Организатора или на някой от неговите партньори, участващи в 

организирането на Събитието. Всяка измама или опит за измама ще доведе до 

отстраняване на Участника от Събитието и при налични доказателства Организаторът 

може да подведе този Участник под съдебна отговорност. 

 

Участниците носят отговорност за всички разходи, направени от тях, в резултат на 

участието им в Събитието.  

 

Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на 

участието му в Събитието или на използването на Услугите. 

 

Услугите следва да бъдат такива, каквито са посочена по-горе и не следва да може да се 

заменят. Няма да бъде предлагана тяхната парична равностойност. Ако, в следствие на 

обстоятелства извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочените 

Услуги, Организаторът си запазва правото да предостави заместващи Услуги. 

 

Всички лични данни, включително, но не само името на Участника и/или и-мейл адреса 

ще бъдат използвани единствено във връзка с това Събитие и няма да бъдат 

предоставяни на трети страни, освен за целите на Събитието (включително бъдещи 

промоции). 

 

Предоставянето на лични данни от Участниците е доброволно, като предоставените 

данни ще бъдат използвани само за целите на Събитието. С предоставянето на личните 

си данни, Участниците се съгласяват изрично с правилата на събитието, в това число и 

с предоставянето на техните лични данни при спазване на всички изисквания на Закона 

за защита на личните данни. „ЕЦЕ ПРОЕКТМЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ” 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 Събитието, 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. 

 

 

 

 

 

 

 


