Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в събитие „Маша и Мечока“,
провеждаща се в периода 01 - 21 юни 2018 г.

1. ОРГАНИЗАТОР
1.1. Организатор на събитие „Маша и Мечока“, 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. СЪБИТИЕТО
2.1 Събитието представлява интерактивна площ за забавление на деца, позиционирана в Сердика
Център на ниво -1, Голяма ротонда. Събитието е безплатно за ползване от посетителите на
търговския център, които отговарят на Условията на ползване, посочени в т. 3. Събитието ще е
отворено за посещение в периода 01 – 21 юни със следното работно време: делнични дни от 14:00
до 20:00 часа и през уикендите от 12:00 до 20:00 часа. При преценка от страна на Организатора,
работното време може да бъде променено. Събитието протича под формата на турове, всеки с
приблизителна продължителност от 50 мин. Децата се забавляват под ръководството на
аниматори, които ги придружават по време на целия тур. Родители, настойници и придружители
на децата не се допускат в площта на събитието. Придружаващите децата лица трябва да са в
непосредствена близост до интерактивния кът и да наблюдават участващите деца.
3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
3.1. Право за участие в Събитието имат деца на възраст от 4 до 9 години. От съображение за
сигурност деца извън тази възрастова група няма да бъдат допускани за участие. Всяко дете, което
желае да се включи в Събитието трябва да бъде придружено от Родител, настойник или
придружител.
3.2. Записването за участие се извършва на Регистратура на събитието, разположена на входа на
събитийната площ на ниво -1, Голяма Ротонда. Записването става непосредствено преди старта на
следващия тур, но не по-късно от 5 минути преди старта на тура. Предварителни записвания не се
извършват. В случай, че за предстоящия тур няма достатъчно деца, Организаторът може да прецени
че за този час няма да бъде направен такъв и записалите се деца ще трябва да изчакат следващия.
При записването на децата, родителите, настойниците, придружителите ще бъдат помолени да
предоставят свои данни – Имена и телефон за връзка, както и да разпишат съгласие в случай, че
разрешават детето им да бъде заснето от фотограф на Организатора с рекламна цел, без да
претендират възнаграждение от Организатора. Тези данни ще се ползват само в случай на
необходимост да се свържем с представител на дете по време на тур. Предоставените данни няма
да бъдат ползвани за други цели.
3.3. Минималният брой деца, които могат да участват в една група за един тур е 5 деца, а
максималният 25 деца. Всяко следващо дете може да се запише за следващия тур.

3.4. В края на всеки тур аниматори, облечени с маски на Маша и Мечока ще поздравяват децата,
като в рамките на 10 минути децата от изминалия тур ще могат да се снимат с тях.
3.5. Всяко дете има право на еднократно ползване на Събитието в рамките на 24 часа.
3.6. От съображения за сигурност ви информираме, че екипът на Сердика Център не носи
отговорност за сигурността на вашите деца по време на събитието. Децата не трябва да бъдат
оставяни без надзор!
3.7. По време на някои от туровете наето от Сердика Център трето лице ще направи общи снимки
на Събитието и участващите деца в този момент. Направените снимки ще бъдат ползвани за
комуникация и реклама на събитието в Интернет.
4. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪБИТИЕТО
4.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимото право да прекрати организирането на 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.
5. ДРУГИ
5.1. Официалните правила за използването на Събитието 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/.
5.2. При записване на децата за участие в Събитието, родителите, настойниците и/или
придружителите им декларират, че са запознати с условията за участие в събитие „Маша и Мечока“
и се съгласяват със същите.
5.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ, при никакви обстоятелства, не носи отговорност при забавяне, промени и
технически смущения в Събитието. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за евентуални
неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други
причини, които са извън контрола му.
5.4. 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).
5.6. Предоставянето на лични данни от УЧАСТНИКА е доброволно, като предоставените данни ще
бъдат използвани само за целите на Събитието. С предоставянето на личните си данни,
УЧАСТНИКЪТ се съгласява изрично с Офоциалните правила на събитието, в това число и с
предоставянето на неговите лични данни при спазване на всички изисквания на Закона за защита
на личните данни и Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016
относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно
свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно
защитата на данните. 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.

