
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 
“СБЪДНИ МЕЧТАТА СИ С MALL GALLERIA БУРГАС”  

  
 
 
1. Организатор на играта “Сбъдни мечтата си с Mall Galleria” (играта)  
Организатор на играта “Сбъдни мечтата си с Mall Galleria” 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 
 
 
 
2. Място на провеждане на играта “Сбъдни мечтата си с Mall Galleria” 
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 “Сбъдни мечтата си с Mall Galleria” 
Играта стартира на 1 декември 2014г. и продължава до 30 декември 2014г. 
включително. 

 
 
 

4. Условия за участие в играта “Сбъдни мечтата си с Mall Galleria” 
Всеки желаещ да участва в играта трябва: 
 
 1/ да има навършени 18г. Лица на възраст между 14г. и 18г. имат право  да  
участват  в играта само при условие, че в случай на изтегляне на тяхното име се явят 
заедно с родител/настойник, който да се легитимира с документ за самоличност и да 
подпише декларация за съгласие относно сбъдването на мечтата на детето си. Лица под 
14г. нямат право да участват в играта. 

 2/ В периода 1-24 декември 2014г. да е участник в промоцията "Вземи 
вълшебната чаша, която говори". В деня на получаване на вълшебна чаша и поименен 
талон за достъп до Вълшебната стая (не по-рано от 1 декември и не по-късно от 24 
декемрви), в рамките на 60 минути от момента на получаване на талона за достъп да се 
качи на ниво 1 в Mall Galleria, където се намира Вълшебната стая. 

 3/ Да има профил в социалната мрежа фейсбук 

 4/ Да даде талона си за достъп до Вълшебната стая на Приказния герой, който 
ще го посрещне на входа на Вълшебната стая. Приказният герой своевременно ще 
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помоли участника да попълни онлайн формуляр с личните си данни в тематичното 
фейсбук приложение на играта на адрес www.facebook.com/Galleria.Burgas 

 5/ След влизaне във Вълшебната стая участникът разполага с 60 секунди да 
формулира мечтата си, която Mall Galleria може да сбъдне. Желанието на участника в 
играта ще бъде записано на камера и впоследствие излъчено във фейсбук. В деня, в 
който започва гласуването - 25 декември 2014г., участникът получава имейл, 
подканващ го да активизира приятелите си в социалната мрежа да гласуват за него.  

 6/ Гласуването се провежда от 10:00 часа на 25 декември 2014г. до 22:00 часа на 
28 декември 2014г. в същото фейсбук приложение. Всеки регистриран фейсбук 
потребител може да гласува само по веднъж за неограничен брой участници. Ако 
гласуващият потребител е натиснал бутон "Сподели", то след гласуването му на 
фейсбук стената му ще се изпише следното съобщение: „Подкрепете Х в играта на 
Mall Galleria Бургас “Сбъдни мечтата си с Mall Galleria” 

 7/ На 29 декември 2014г., понеделник, в 10:00ч. във фейсбук страницата на мола 
ще бъдат оповестени 30-те мечти, събрали най-много харесвания в тематичното 
приложение на фейсбук страницата на мола www.facebook.com/Galleria.Burgas. В 
19:00ч. на 30 декември в присъствието на нотариус измежду имената на титулярите на 
30-те видеа с най-висок вот ще бъдат изтеглени 3-мата късметлии, чиито мечти Mall 
Galleria Бургас ще сбъдне. За всеки печеливш ще бъдат изтеглени 2 резерви или общо 9 
имена. 

 8/ сбъдването на мечтите на печелившите участници ще се осъществи до 15 
януари 2015г., когато екипът на Mall Galleria Бургас ще посети в домовете им тримата 
късметлии  
 
 
 
5. Условия за запис и излъчване на мечтите 
 
Mall Galleria Бургас ще сбъдне мечтите на трима участници във фейсбук играта, които 
отговарят на условията за участие и чиито мечти са съобразени със следните 
изисквания: 
 -  в записа на видеото не е използван груб, нецензуриран език; 
 - формулировката на мечтата не намеква и не подтиква към омраза или 
дискриминация на расова, полова, етническа, религиозна, сексуална и/или друга 
основа; 
 - осъществяването й не надхвърля бюджет от 4000 лева; 
 - мечтата е морално издържана и не е в противовес с ценностните и моралните 
нагласи на обществото; 
 - мечтата е реалистична, осъществима; 
 - мечтата е предметна - поръчката и доставката й не отнемат сумарно повече от 
седем календарни дни; 
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 - мечтата е под формата на достъпна услуга - осъществяването й да се случи в 
рамките на до 3 календарни месеца, считано от 5 януари 2015г. 
 В случай на обстоятелства, които не са под контрола на Организатора и 
възпрепятсват сбъдването на мечтата на печелившите в гореупоменатия срок 15 януари 
2015г., Организаторът си запазва правото да осъществи мечтите на спечелилите в 
рамките на 6-месечен срок, считано от 5 януари 2015г. 
 
 
  
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/ До гласуването ще бъдат допускани видеа на участници, отговарящи на 
условията за участие.  
 
 3/ Гласуването е за най-искрена мечта, която покрива условията на играта. Всеки 
участник може да участва само с 1 мечта.  
  
 4/ Ако сред тримата печеливши има лице на възраст между 14 и 18г., същото 
трябва да се яви в еднодневен срок от анонсирането на победителите заедно с 
родител/настойник, който да подпише декларация за съгласие мечтата на дететео му да 
бъде осъществена от Организатора 
 
 5/ Талонът за достъп до Вълшебната стая е поименен и с валидност 60 минути от 
момента на получаването му. Участникът в промоцията "Вземи вълшебната чаша, 
която говори" следва да регистрира касовия си бон и да получи талон за достъп до 
Вълшебната стая всеки ден от 1 до 24 декември 2014г. включително между 10:00ч. и 
21:00ч.  
 
В случай, че учасникът в промоцията "Вземи вълшебната чаша, която говори" 
регистрира касовата си бележка на бюро "Информация" след 21:00ч. в периода 1-24 
декември 2014г., веднага получава вълшебната чаша. За да вземе своя поименен талон 
за достъп до Вълшебната стая, последният с валидност 60 минути, участникът следва 
да се върне на следващия ден между 10:00ч. и 21:00ч. на бюро "Информация" с 
подпечатана същата касова бележка и в допустимото време за участие (10:00 - 21:00ч.).  
 
В случай, че участникът дойде на бюро "Информация" с касова бележка от 89лв. след 
21:00ч., за да вземе своята вълшебна чаша, но не желае да се възползва от талона за 
достъп до Вълшебната стая, то участникът своевременно ще получи чашата, която 
говори, без да се налага да се връща на следващия ден в допустимото за участие време 
(10:00 - 21:00ч.). В този случай участникът доброволно се отказва от правото си да 
сбъдне мечтата си във Вълшебната стая на Mall Galleria. 
  



 6/ В случай, че участникът е формулирал повече от едно желание във 
Вълшебната стая и бъде сред тримата изтеглени за сбъдване на мечтите им, 
Организаторът си запазва правото по свое усмотрение да избере една от всички 
формулирани във видеото на участника-победител мечти, която да сбъдне. 
 
 
 
7. Преотстъпване на наградата 
 
Печелившите в играта нямат право да променят мечтата си или да преотстъпват 
правото си на сбъдване на мечтата на трети лица.  
 
 
 
 
8. Неизползване на наградата 
 
Организаторът се задължава да се свърже с печелившите посредством телефонно 
обаждане на посочения в регистрационния формуляр телефонен номер най-късно 2 часа 
след изтегляне на наградата. Организаторът не носи отговорност, ако печелившите не 
отговорят на 3 последователни обаждания или бъдат възпрепятствани по независещи 
от Организатора причини да му позволят да сбъдне мечтата им на 15 януари 2015г.  
 
Правото Организаторът да сбъдне мечтата му преминава върху първата от изтеглените 
при жребия резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и 
втората резерва. За резервите важат същите срокове и условия за сбъдването на 
мечтата. 
 
В случай, че двете резерви за всеки печеливш са възпрепятствани да получат 
сбъднатата си мечта на 15 януари 2015г., правото им не преминава върху четвърто лице, 
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, както и да ги използва за 
информиране на участниците в предстоящи промоактивности, организирани от 
"Галерия Бургас" АД. 

Всеки участник има право по всяко време да поиска от организаторa да заличи, 
коригира или блокира негови лични данни, като направи това писмено на адрес: София 
1756, ул. "Лъчезар Станчев" 5, Софарта Тауърс, сграда Б, ет.7 или на електронната 
поща на организаторите: info@galleriaburgas.bg 
 

 
11. Общи условия 
 
С участието си в играта “Сбъдни мечтата си с Mall Galleria” 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. 

mailto:office@galleriaburgas.bg
http://www.galleriasz.bg/

