
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на играта на СЕРДИКА ЦЕНТЪР „ Малките на сцената” 

 

Организатор: 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в събитието „Малките на 

сцената”. 

Организатор на събитието „Малките на сцената” („Събитието”) е 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. 

Събитието се провежда на 26.09.2015г. 

Условия: 

Право да участват в Събитието имат всички деца на възраст между 5 и 10 години, с 

изключение на децата на служителите на Организатора и свързаните с организацията на 

Събитието лица. Лица под 18-годишна възраст могат да участват само след писмено 

позволение от родител/настойник.  

Участниците могат да се включат в Събитието като попълнят регистрационната форма на 

сайта на Организатора до 15.09.2015г. Ако детето Ви е избрано за кастинг, ще получите 

имейл или телефонно обаждане и на 16.09.2015г. трябва да се явите с детето си на кастинг 

в Сердика Център, ниво -1.  

 

Награди: 

Всяко дете, взело участие в постановката, ще получи една от наградите, предоставени от 

Сердика Център.  

 

Защита на личните данни: 

Предоставянето на Вашите данни е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите 

на играта. Вашите данни ще се съхраняват според Закона за защита на личните данни. 

Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, събрани за целите на 

Играта, на трети лица, без да бъдете уведомени и без Вашето предварително 

разрешение.За избягване на всякакво съмнение личните данни могат да бъдат 

предоставяни единствено на обработващи лични данни на Организатора. 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. 

 

Други: 

Играта се прекратява с изтичането на срокa, посочен в настоящите Официални правила.  

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни) данни 

на участника. 

При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по 

взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе 

спора за решаване от компетентен съд. 

 

http://www.serdikacenter.bg/

