
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на СЕРДИКА ЦЕНТЪР „Moët Rosé Impérial бар @ 
Serdika Center” 

 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в събитието „Moët Rosé 

Impérial бар @ Serdika Center ”. 

1. Организатор 

Организатор на събитието „Moët Rosé Impérial бар @ 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 

„Moët Rosé Impérial бар @ Serdika Center” се организира между 10.02.2017г. и 

14.02.2017г. включително, с работно време, както следва: на 10.02.2017г. и 13.02.2017г. 

от 15:00ч. до 20:00ч. и на 11.02.2017г., 12.02.2017г. и 14.02.2017г. от 12:00ч. до 21:00ч. 

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, 

Авенди ООД и ДДБ София ООД, както и членове на техните семейства/. 

Всеки, закупил чаша шампанско на бара на ниво -1 на 11.02.2017г., 12.02.2017г. и 

14.02.2017г. между 13:00ч. и 19:00ч., получава безплатна полароидна снимка, заснета 

от фотограф в къта за снимки.  

В дните 11.02.2017г., 12.02.2017г., 13.02.2017г.  и 14.02.2017г. между 14:00ч. и 18:00ч. 

екип от промоутъри ще избира по 5 двойки, които да печелят по безплатна чаша 

шампанско на бара, срещу вид действие, което демонстрира близостта им. Спечелилите 

ще могат да получат наградата си на бара на ниво -1 срещу ваучер-стрела, който ще им 

бъде предоставен от промоутърите. 

Всеки, пазарувал на обща стойност над 200 лв. в магазините на Сердика Център, в 

периода между 10.02.2017г. и 14.02.2017г., получава безплатна чаша шампанско в 

рамките на работното време на бара, както и 15% отстъпка от цената на бутилка Moët 

Rosé Impérial по време на кампанията. Касовите бележки трябва да са направени в 

рамките на деня и да се предоставят в същия ден на покупките. Участниците трябва да 

представят касови бележки за направените покупки на бара на ниво -1, където те да 

бъдат валидирани. 



 

4. 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. 

 

 

5. 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  

 

 

Като взимат участие в Събитието, участниците се съгласяват да спазват условията на 

настоящите Официални правила. 

 

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

и технически смущения в изпълнението на Събитието. 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. 

 

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. 


