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Условия за участие в мини маратона Galleria Run 
 
 
1. Организатор на мини маратона Galleria Run 
 
Организатор на мини маратона Galleria Run 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 и Зив Гиги, съвместно с Община Бургас и ФФ Груп България 
ЕООД - официален представител на Найки за България 

 
 
2. Дата и място на провеждане 
 
 
Мини маратонът Galleria Run ще се проведе на 10 октомври 2015г., събота, от 10:00ч. по 
предварително одобрено от Община Бургас трасе. Всички предварително записали се участници 
непосредствено преди датата на маратона ще получат карта с отбелязан маршрут. 
 
 
 
3. Условия за записване 
 
 
Всеки желаещ да участва в мини маратона Galleria Run трябва: 
 
 - към датата на провеждане на маратона да има навършени 6 години. Няма горна 
възрастова граница за желаещите да участват в мини маратона Galleria Run, стига да са клинично 
здрави. Всеки записал се попълва декларация, че на своя отговорност участва в мини маратона 
Galleria Run; 

 -  в периода 1 септември - 6 октомври 2015г. да се запише за участие онлайн на 
www.galleriaburgas.bg/galleriarun или на бюро "Информация" в Mall Galleria Бургас, като попълни 
регистрационната форма; 

 - веднъж регистрирал се онлайн или на място в мола, участникът следва да се яви на 7, 8 
или 9 октомври (сряда, четвъртък или петък) в работното време на търговския ценър (10:00ч. - 
22:00ч.) на бюро "Информация", където ще попълни Декларация за информирано съгласие, ще 
получи номер, под който ще се състезава в мини маратона Galleria Run, и карта с отбелязан 
маршрут; 
 
 - за възраст на участника се приема тази към датата на провеждане на маратона (т.е. към 
10 октомври), а не навършените години към датата на записване за участие; 
 
 - лица, ненавършили 18г. към момента на записването, следва да се явят на 7, 8 или 9 
октомври на бюро "Информация" заедно с родител/настойник, който да попълни 2 декларации: 1. 
Декларация за информирано съгласие относно здравословното състояние на детето/децата и 2. 
Декларация от родител за участието на детето/децата му в мини маратона Galleria Run 
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4. Разпределение по възрастови групи 
 
Според възрастта си участниците в мини маратона Galleria Run се разпределят в 4 възрастови 
групи: 

- група 1: 6 - 9 години 
- група 2: 10 - 14 години 
- група 3: 15 - 17 години 
- група 4: 18+ години 

Възрастови групи 1 и 2 ще се състезават в дисциплина спринт 60м, а възрастови групи 3 и 4 ще се 
състезават в дисциплина 5км крос маратон. 
 
 
 
 
5. Награден фонд 
 
 
Нагдадният фонд на обща стойност над 7000лв е разпределен по възрастови групи както следва: 
 
Група 1: от 6 до 9 год.:  

- 1-во място: 100лв. ваучер за покупки в Mall Galleria*; 1 брой велосипед; 1 чифт маратонки 

NIKE; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; златна купа 

- 2-ро място: 1 брой велосипед; 1 брой тениска NIKE; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; 

сребърна купа; 

- 3-то място: 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; 1 брой тениска NIKE; бронзова купа + 

Участие в Лотарията 

- От 4-то до 13-то място: грамоти + участие в Лотарията 

- От 14-то до 20-то място: участие в Лотарията 

 
Група 2:  от 10 до 14 год.: 

- 1-во място: 100лв. ваучер за покупки в Mall Galleria*; 1 брой велосипед; 1 чифт маратонки 

NIKE; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20л; златна купа 

- 2-ро място: 1 брой велосипед; 1 брой тениска NIKE; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; 

сребърна купа; 

- 3-то място: 1 брой тениска NIKE; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; бронзова купа + 

участие в Лотарията  

- От 4-то до 13-то място: грамоти + участие в Лотарията  

- От 14-то до 20-то място: участие в Лотария  

 
Група 3: от 15 до 17 год.: 

- 1-во място: 200лв. ваучер за покупки в Mall Galleria*; 1 брой велосипед; 1 чифт маратонки 

NIKE; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20л; златна купа 

- 2-ро място: 1 брой велосипед; 1 брой тениска NIKE; 1 брой ваучер за 3-месечна карта за 

Атлетик фитнес; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; сребърна купа; 
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- 3-то място: 1 брой тениска NIKE; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; бронзова купа + 

участие в Лотарията 

- От 4-то до 13-то място: грамоти + участие в Лотарията  

- От 2-ро до 20-то място: участие в Лотарията 

 
Група 4: 18+ години: 

- 1-во място: 600лв. ваучер за покупки в Mall Galleria*; 1 брой велосипед; 1 чифт маратонки 

NIKE; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; златна купа 

- 2-ро място: 1 брой велосипед; 1 брой тениска NIKE; 1 брой ваучер за 3-месечна карта за 

Атлетик фитнес; 1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; сребърна купа; 

- 3-то място: 1 брой тениска NIKE;  1 брой ваучер от NIKE на стойност 20лв; бронзова купа + 

участие в Лотарията 

- От 4-то до 13-то място: грамоти + участие в Лотарията 

- От 2-ро до 20-то място: участие в Лотарията 

 
Участието в лотарията от финиширалите между 3-то и 20-то място включително ще бъде на 
случаен принцип за спечелване на една от следните награди: 

 - 1 бр. велосипед;  

 - 4 чифта маратонки NIKE;  

 - 38 ваучера, всеки на стойност 20лв от NIKE;  

 - 2 ваучера за едномесечен абонамент за Атлетик фитнес. 

 
Магазин Sport Vision е осигурил награди за най-млад и най-възрастен участници. Всеки от тях ще 
получи: 
 - тениска за бягане по избор с марката Nike; 
 - раница Sport Vision; 
 - хавлия Sport Vision. 
 
*Ваучерите за покупки в Mall Galleria са валидни до 31 октомври 2015г. включително единствено 
за покупки в магазините за спортни стоки: Nike, Adidas, Sport Vision, Tempo Sport. Принципът на 
оползотворяването им е следният: участник-победител в Galleria Run и приносител на ваучер 
предоставя на бюро "Информация" спечеления ваучер и касовите бонове от спортните магазини 
на територията на мола, удостоверяващи направени същия ден покупки. Служител на 
„Информация“ ще възстанови сумата до стойността на спечеления ваучер, ако покупките сумарно 
я надвишават. В случай че покупките сумарно са под стойността на спечеления ваучер, служителят 
на "Информация" ще възстанови похарчената сума от всички касови бонове, без да дължи 
разликата. 
 
 
 
6.  Други 
 
 
Няма изискване участниците да имат предварителна или професионална спортна подготовка. 
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Спортната инициатива Galleria Run се организира съвместно с Община Бургас като част от 
програмата "Бургас - европейски град на спорта 2015г." 
 
Организаторът си запазва правото в случай на форсмажор да промени датата и/или мястото на 
провеждане на мини маратона Galleria Run 
 

 


