
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 
“НАЙ-МАНИАШКИ 12-ти КЛАС”  

НА MALL GALLERIA БУРГАС 
  
 
 
1. Организатор на играта “Най-маниашки 12-ти клас” (играта)  
Организатор на играта “Най-маниашки 12-ти клас” е „Галерия Бургас“ АД,  ЕИК 
175315210, със седалище и адрес на управление гр. София 1756, ул. „Лъчезар Станчев” 
№ 5, Софарма Бизнес Тауърс, сграда Б, ет. 7, представлявано от Дани Беркович, в 
партньорство с „Интерсервиз Узунови-АВ” ООД, ЕИК: 103768440 
 
 
 
2. Място на провеждане на играта “Най-маниашки 12-ти клас”  
Играта се организира и провежда на територията на търговски и развлекателен 
комплекс Mall Galleria Бургас (молът), находящ се в гр. Бургас, ул. “Янко Комитов” 6, 
както и във фейсбук страницата на същия (www.facebook.com/Galleria.Burgas)  

 
 
 

3. Продължителност на играта “Най-маниашки 12-ти клас” 
Играта стартира на 25 април 2014г. и продължава до 18 май 2014г. включително. 

 
 
 

4. Условия за участие в играта “Най-маниашки 12-ти клас” 
Всеки желаещ да участва в играта трябва: 
 
 1/ Да е ученик в последен (дванадесети) клас и тази година да празнува 
абитуриентския си бал. Участникът трябва да се легитимира посредством заверен с 
печат на учебното заведение за втори срок на учебната 2013/2014 г. ученически 
бележник или ученическа личнa карта. 

 2/ В периода 25 април - 8 май 2014г. включително да посети с 
приятел/познат/роднина/съученик Mall Galleria Бургас в работното време на мола 
(всеки ден от 10:00ч. до 22:00ч.) и заедно да се снимат пред специално обособения фото 
кът, намиращ се на гърба на панорамния асансьор на ниво 0. Промоутър на Mall 
Galleria ще снима и своевременно ще качи снимката във фейсбук приложението на 
играта на адрес www.facebook.com/Galleria.Burgas, а участниците в снимката трябва да 
попълнят регистрационна форма за участие с коректни данни от документа си за 
самоличност. Абитуриентът-титуляр на снимката трябва да допълни име на училището, 
което завършва, и буквата на класа си. 

 3/ Участникът трябва да се отбележи на своята снимка в специалното фейсбук 
приложение. Автоматично съобщение ще се изпише на стената му: "Х се включи в 

http://www.facebook.com/galleriasz
http://www.facebook.com/galleriasz


играта на Mall Galleria Бургас “Най-маниашки 12-ти клас”. В деня на старт на 
гласуването - 9 май 2014г., участникът получава имейл, подканващ го да активизира 
приятелите си в социалната мрежа да гласуват за него.  

 4/ Гласуването се провежда от 10:00 часа на 9 май 2014г. до 22:00 часа на 17 май 
2014г. в същото фейсбук приложение. Всеки регистриран фейсбук потребител може да 
гласува само по веднъж за неограничен брой участници. Ако потребителят е дал своето 
позволение, то при гласуване на фейсбук стената му ще се изпише следното 
съобщение: „Подкрепете Х в играта на Mall Galleria Бургас "Най-маниашки 12-ти 
клас” 

 5/ На 18 май 2014г., неделя, в 12:00ч. във фейсбук страницата на мола ще бъде 
оповестено името на титуляра на снимката, събрала най-много гласове в тематичното 
приложение на фейсбук страницата на мола www.facebook.com/Galleria.Burgas.  

  
 
 
5. Наградата 
 
Абитуриентът, чиято снимка е получила най-много харесвания във фейсбук 
приложението на Mall Galleria Бургас, печели за всички свои съученици от класа си 
заедно с класния им ръководител втора бална вечер в Playground с кетъринг, напитки и 
DJ парти в една от двете вечери: 29 или 30 май 2014г.  
 
В допълнение всеки съученик и класния ръководител на спечелилия клас ще може 
между 1 и 15 юни да пазарува в магазините на територията на мола на стойност до 
100лв., които Организаторът ще осребри при представяне на касовите бележки за 
направените същия ден покупки на бюро "Информация". В случай на съмнение за 
злоупотреба служител на бюро "Информация" може да поиска от спечелилите 
абитуриенти при осребряване на касовите бележки да удостоверят направените 
покупки, като покажат реално закупените стоки. Търговските обекти, чиито касови 
бонове не подлежат на осребряване, са всички питейни и заведения за хранене, 
магазини Mtel, Vivacom, Germanos, Tavex, Comnet, Cinema City, Pure Fitness, TBI Bank, 
Playground, Carrefour, Technomarket, мебелна къща "Явор", автомивка Bubbles. Ако 
общата сума по касовите бележки на едно лице надхвърля 100лв., Организаторът 
осребрява само 100лв. Ако общата сума е под 100лв., разликата не се дължи. 
 
Максималният брой печеливши (съученици + класен ръководител) не може да 
надвишава 30 души. Mall Galleria Бургас осигурява втора бална вечер и осребрява 
покупки на обща стойност до 3000лв. на не повече от 29 абитуриенти и техния класен 
ръководител. 
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6. Особености: 
 
 1/ Фейсбук приложението на играта е достъпно единствено от настолни и 
преносими компютри и не работи със smart устройства (таблети, smart телефони и 
прочие). 
 
 2/ Наградата може да бъде оползотворена само от участници, отговарящи на 
условията за участие.  
 
 3/ Вторият абитуриентски бал е само за ученици от спечелилия клас и техния 
класен ръководител.    
 
 4/ Ако участниците в снимката са двама или повече абитуриенти, трябва 
помежду си да излъчат титуляр на снимката, който ще спечели наградата в случай на 
събиране на най-много гласове по време на онлайн вота. За титуляр на снимката се 
счита лицето, което е допълнило име на училището и буква на класа си на физическата 
регистрационна форма. Снимката ще бъде качена във фейсбук приложението на играта 
с буквата на класа и името на училището, записани от титуляра. 
 
 5/ Гласуването е за снимка, която покрива условията на играта. Ако един клас 
участва с повече от 1 снимка, печеливша за класа е снимката с най-много харесвания.  
  
  
 
 
7. Преотстъпване на наградата 
Печелившите в играта нямат право да преотстъпват наградата си на други лица.  
 
 
 
 
8. Неизползване на наградата 
 
Организаторът се задължава да се свърже с титуляра на снимката-победител 
посредством лично съобщение във фейсбук най-късно 48 часа след изтегляне на 
наградата. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият и/или неговите 
съученици бъдат възпрепятствани по независещи от Организатора причини да получат 
и оползотворят спечелената награда.  
 
Непотърсена в срок до 26 май 2014г. награда "втора бална вечер" остава в полза на 
Организатора. В случай на неявяване на някой от съучениците от спечелилия клас в 
определения срок 1-15 юни в Mall Galleria Бургас, когато протича пазаруването и 
осребряването на покупки на стойност 100лв., лицето губи правото си да се възползва от 
тази награда и правото му не преминава върху друго лице от спечелилия клас, а остава в 
полза на Организатора. 
 
 
 



9. Публичност 
 
Всички участници в играта предоставят на Организатора правото, в случай на 
печалба, да използва личните им данни и да публикува техни снимки с цел 
популяризиране на играта, както и където намери за добре. 
 
 
 
10. Защита на личните данни 
 
Организаторът „Галерия Бургас” АД е надлежно регистриран администратор на лични 
данни в Комисията за защита на личните данни и има право да обработва и съхранява 
предоставените лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни и 
приложимите норми на българското законодателство. 

 
11. Общи условия 
 
С участието си в играта “Най-маниашки 12-ти клас” лицата се съгласяват да спазват 
условията и разпоредбите на гореописаните общи правила. Общите правила са 
публично оповестени и достъпни за целия период и продължителност на играта на 
интернет адрес: http://www.galleriaburgas.bg 
 
Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Общите условия, 
като промените влизат в сила от деня на публикуването им на горепосочената интернет 
страница. Организаторът си запазва правото да преустанови провеждането на играта по 
всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора. 
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