
Официални правила  

за участие в томбола за 5бр бордови игри и голяма награда 1бр пътуване до 

езерото Лох Нес, част от изложение „Легендарни чудовища“ в Сердика Център, в 

периода 16 октомври – 28 октомври 2021г. 

 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в томбола за 5бр 

бордови игри и голяма награда 1бр пътуване до езерото Лох Нес, част от изложение 

„Легендарни чудовища“  в Сердика Център в периода 16 октомври 2021 г. – 28 

октомври 2021г., наричани по-долу за краткост „Томболата“ 

1. Организатор  

• Организатор на „Томболата“ 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”. 

• Официалните правила за участие в Томболата се обявяват на уеб страницата на 

Сердика Център и са достъпни през целия период на Томболата на бюро 

Информация - ниво 0 в Сердика Център; 

• Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните 

правила, като промените влизат в сила след публикуването им на уеб 

страницата на Сердика Център и са достъпни на бюро Информация на ниво 0 в 

Сердика Център. 

2. Продължителност   

• „Томболата“ ще бъде проведена в периода 16 октомври 2021 г. – 28 октомври 

2021г в Търговски център „Сердика Център“.  

• Периодът  на „Томболата“ може да бъде променян от Организатора, като 

промените в тази връзка следва да бъдат публикувани на уеб страницата на 

Сердика Център и ще се налични на Бюро Информация на ниво 0 в Сердика 

Център. 

3. Право на участие в Томболата  

3.1. Участието е обвързано с покупка. 

3.2. Право на участие в Томболата 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,  Digital ID EOOD, AПРА OOД,  Нитрам Комюникейшънс ООД /, събрали 

всички 11 печата на чудовища в Сердика Център между 10:00 и 22:00 часа в периода 16 

октомври 2021 г. – 28 октомври 2021г 



3.3. За участие в Томболата, желащите следва да покажат своя рекламен Паспорт със 

събрани 11 различни печата от 11 различни чудовища, на Бюро Информация в Сердика 

Център – ниво 0. При показване на Паспорта, служителите на Бюро Информация 

поставят печат „УЧАСТВАЛ“ и регистрират желаещия за участие в Томболата. Всеки 

участник може да се регистрира веднъж на ден в рамките на периода на събитието. 

3.4. След поставяне на печат „УЧАСТВАЛ“ от служител на бюро „Информация“, всеки 

участник, допуснат до участие в Кампанията самостоятелно въвежда личните си данни 

(име, адрес, години, телефон и и-мейл адрес) в таблет. Таблетът работи с 

информационна платформа (софтуер) наречен „Survey on tablet”, който автоматично 

препраща личните данни на участника до представител на Организатора. Личните 

данни са криптирани с парола и код, и се изпращат единствено и само на представител 

на Организатора, който е оторизиран да ги обработва за целите на участието в 

Кампанията. 

3.5. Печелившите Участници ще бъдат изтеглени на 02.11.2021г. Печелившите 

участници се уведомяват по предоставения от тях телефон за връзка и/или адрес на 

електронната поща. Ако уведоменият печеливш не върне отговор в срок до два дни, 

считано от уведомлението му (или респективно откаже да получи наградата), той губи 

правата си за получаване на наградата, а ОРГАНИЗАТОРЪТ тегли следващ печеливш 

участник. 

3.6. Наградите се получават на Бюро Информация – ниво 0 при представяне на 

рекламния паспорт на Събитието със събраните 11 печата и допълнителен печат 

„УЧАСТВАЛ“, а за голямата награда победителят трябва да предостави и касовите 

бележки, с които е пазарувал на стойност минимум 50.00 лв. При получаване на 

наградите, печелившите участници следва да удостоверят самоличността си с цел 

изготвяне на Приемо – Предавателен Протокол за получената награда. 

3.7. Правото на печелившия участник да получи наградата е ненаследимо и 

непрехвърлимо. 

3.8. Печелившият е уведомен и е запознат със задължението си да впише получената 

награда в данъчната си декларация по ЗДДФЛ като доход за 2021 г. 

4. Преустановаване предовеждането на Томболата  

4.1. Организаторът има неотменимото право да преустанови провеждането на 

томболата по всяко време, като обяви това публично на уеб страницата на Сердика 

Център и на Бюро Информация на ниво 0 в Сердика Център или по друг подходящ 

начин. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

5. Награда 

5.1 Наградите са както следва: 

5 бр. настолни игри 

5.2. Голямата награда е пътуване до Шотландияв периода 21 – 24.04.2022 г. с маршрут 

София – Единбург – Лох Нес ¬– София. 



Наградата включва: Самолетен билет София – Единбург – София 

3 нощувки с закуски  в хотел Hilton Edinburgh Carlton 4* или подобен  в Единбург 

Трансфери – летище – хотел – летище 

Еднодневен комбиниран тур до Лох Нес и Глен Коу 

Полудневна обиколка на Единбург в комбинирана група с местен екскурзовод на 

английски език. 

Застраховка Помощ при пътуване на стойност 10000 EUR на ЗД  Лев Инс 

Наградата НЕ включва: 

Разходи от личен характер, 

Входове и такси за музеи 

бакшиши 

Брой туристи: 2 

5.2 НАГРАДАТА не може да бъде получена в паричната си равностойност и не може 

да бъде заменяна с друга или връщана в обекта. 

6. ДРУГИ  

6.1. Официалните правила за участие в томболата са изготвени, публично оповестени и 

достъпни за целия период и продължителност на томболата на уеб страницата на 

Сердика Център и на Бюро Информация на ниво 0 в Сердика Център. 

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

смущения, проявили се през периода на провеждане на Томболата, както и при в 

случай, че Томболата не се състои поради причини, свързани с форсмажорни 

обстоятелства или други причини, които са извън контрола му. 

6.3. Всички лични данни на Участниците ще бъдат използвани единствено за целите на 

провеждане на Томболата, във връзка с изложба „Легендарни чудовища“ и няма да 

бъдат предоставяни на трети лица. 

6.4. Предоставянето на лични данни от Участника е доброволно, като същите ще бъдат 

използвани само за целите на Томболата. С предоставянето на личните си данни, 

Участникът се съгласява изрично с Официалните правила за участие в томбола за 

колекционерска фигурка, 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 за участие в томболата за колекционерска фигурка, 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. 

 


