
Настоящите Официални правила уреждат условията за използване на „Коледни услуги на 

Сердика Център“ част от коледната програма на Сердика Център в периода 01 - 23 декември 

2018 г. 

 

Настоящите Официални правила уреждат условията за използване на „Коледни услуги на Сердика 

Център“в периода 01 – 23.12.2018г.  

1. Организатор  

 Организатор на „Коледни услуги на Сердика Център“ е НЕПИ Проджект уан ЕООД, ЕИК 

204490849, със седалище и адрес на управление в гр. София 1505, район Оборище, бул. 

Ситняково 48, офис сграда Сердика офиси, ет. 3, 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 фейсбук профила и уеб страницата на 

Сердика Център.  

2. Продължителност   

 „Коледни услуги на Сердика Център“ /нарични по – долу за краткост „Услугите”/ ще бъдат 

предоставяни в периода 01 – 23.12.2018г. в Търговски център „Сердика Център“, съобразно 

приложения към настоящите Официални правила график, представляващ неразделна част 

от тях.   

 Периодът на коледната програма може да бъде променян от Организатора, като 

промените в тази връзка следва да бъдат публикувани на фейсбук профила и уеб 

страницата на Сердика Център.  

  

3. Право на ползване на Услугите  

Участието е обвързано с покупка. Право на ползване на Услугите имат всички пълнолетни лица 

и/или лица под осемнадесет годишна възраст, придружени от Родител, настойник или попечител, 

с изключение на служителите на Организатора, както и всички трети лица свързани с дейности по 

реализацията, осигуряването или администрирането на Услугите и членове на техните семейства 

/включително, но не само НЕПИ Проджект уан ЕООД, Брокс Вижън АД, ДДБ София ООД, Уондър 

Парти ЕООД/, пазарували в магазините на Сердика Център между 10:00 и 21:30 часа в периода 01 – 

23.12.2018г. на стойност от минимум 20 лв. 

Срещу представяне на касова бележка на Къта за Коледни услуги на ниво -1 и ново 0, участниците 

имат право да се възползват от следните Услуги:  

3.1 Опаковане на покупки - Участникът има право да остави своите покупки на щанда за опаковане, 

като покупките му ще бъдат опаковани безплатно с наличните опаковъчни материали, 

предоставени от Организатора.   

  



3.2 Снимка с Дядо Коледа - Участникът има право да се снима с Дядо Коледа и да получи една 

принтирана и опакована снимка, за сметка на Организатора.  

Направените снимки на дигитален носител ще бъдат унищожавани в края на всеки работния ден на 

фотографа и няма да бъдат съхранявани под никаква форма. 

4. Правила и условия за използване на „Коледните услуги на Сердика Център“  

Желаещите да използват Услугите следва да изпълнят следните условия:  

 Да направят покупка/и в магазините на Сердика Център на стойност минимум 20,00 лв. в 

периода 01.12.2018г. – 23.12.2018г.    

* В коледаната програма не могат да участват Участници, предоставили касови бележки от 

заплащане на комунални услуги, сметки за телефон, застраховки, обмяна на валута и банкови 

транзакции, независимо от тяхната стойност.   

 Да верифицират касовата/вите си бележка/и на съответния кът на ниво -1 и ниво 0.  

Участниците нямат ограничение на броя за използване на Услугите, като при всяко свое желание за 

използване на предоставяните Услуги следва да изпълнят всички условия за това.   

5. Преустановаване предоставянето на услугите  

Организаторът има неотменимото право да преустанови предоставянето на Услугите 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 предоставянето на услугите на адрес: 

www.serdikacenter.bg, на официалната Фейсбук страница на Сердика Център и на бюро 

Информация /ниво 0/.   

6.2. При заснемане на децата, родителите, настойниците, придружителите или попечителите им 

декларират, че са запознати с условията на заснемане и се съгласяват със същите.  

6.3. Организаторът не носи отговорност за забавяне, промени и/или технически смущения, 

проявили се през периода на предоставяне на Услугите, както и при непредоставяне на Услугите, 

поради причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини, които са извън 

контрола му.  

6.4. Всички лични данни на Участника ще бъдат използвани единствено във връзка с коледната 

програма и няма да бъдат предоставяни на трети лица.  

6.5. Предоставянето на лични данни от Участника е доброволно, като същияте ще бъдат използвани 

само за целите на Събитието. С предоставянето на личните си данни, Участникът се съгласява 

изрично с Официалните 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 

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 същия. 


