
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА  
"СПЕЧЕЛИ ЕКСКУРЗИЯ ЗА ДВАМА ДО ВЕНЕЦИЯ"  

НА MALL GALLERIA БУРГАС 

 

1. Организатор на промоцията “Спечели екскурзия за двама до Венеция” 

Организатор на промоцията “Спечели екскурзия за двама до Венеция” („Промоцията“) 
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 

 

2. Място на провеждане на промоцията “Спечели екскурзия за двама до Венеция” 

Промоцията се организира и провежда на територията на търговски и развлекателен комплекс  
Mall Galleria Бургас, находящ се в гр. Бургас, ул. „Янко Комитов“ 6, и важи за определени 
търговски обекти на територията му. 

 

3. Продължителност на промоцията “Спечели екскурзия за двама до Венеция” 

Промоцията стартира в 10:00 ч. на 1 февруари 2016г. и продължава до 12:00ч. на 14 февруари 
2016г. 

  

4. Условия за участие в промоцията “Спечели екскурзия за двама до Венеция” 

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва: 

 1/ да е лоялен клиент на Mall Galleria  и като такъв да има активна Galleria Loyalty Card. 
В случай, че клиент иска да участва в промоцията, но няма лоялна карта, може да си извади 
напълно безплатно на бюро "Информация" всеки ден в работното време на мола; 

 2/ от 1 февруари 2016г. включително на бюро Информация да регистрира касови 
бонове от участващите в Galleria Loyalty Club1 търговски обекти на територията на мола; 

 3/ при регситриране на касовите бонове и обръщането на стойността им в точки, да 
попълни талон за участие; 

                                                            
1 Всички подробности на http://galleriaburgas.bg/?go=loyalty  



 4/ да стиска палци името му да бъде изтеглено на14 февруари 2016г. 

 5/ тегленето на победителя ще се състои на 14 февруари 2016г. в 14:00ч. на бюро 
"Информация", удостоверено от нотариус, като ще бъдат изтеглени и 2 резерви. Имената на 
победителя ще бъдат публикувани във фейсбук страницата на мола на 15 февруари 2016г., 
понеделник.  

 

5. Особености: 

 1/ участието в промоцията е обвързано с покупка в определени търговски обекти на 
територията на мола съгласно условията на Galleria Loyalty Club 

 2/ няма ограничение в стойността на касовите бележки, стига те да са издадени от 
търговски обекти, които участват в лоялната програма на мола Galleria Loyalty Club 

 3/ всяко регистриране на касови бележки на бюро "Информация", независимо от броя 
на касовите бонове, дава право на участника да получи и попълни един талон за участие. Ако 
клиент има 5 касови бона и ги регистрира наведнъж, получава един талон за томболата. Ако 
обаче ги регистрира 5 отделни пъти на бюро "Информация" в рамките на същия календарен 
ден, получава 5 талона за участие. Единственото изискване е между отделните регистрации да 
има часови интервал от 60 минути. 

 4/ един клиент-участник в промоцията има право да получи неограничен брой талони 
за участие в томболата, като броят талони на ден се определя от броя регистрации на бюро 
"Информация" (виж т.5.2 по-горе); 

 5/ Талонът за участие в томболата изисква попълването на следната лична информация, 
която следва да съвпада с тази в документа за самоличност на участника: 
 
- 3 имена; 
- дата на раждане; 
- телефон за връзка; 
- електронна поща (имейл). 

 6/ талони за участие в томболата се попълват и пускат в специалната урна на бюро 
Информация до 12:00ч. на 14 февруари 2016г. 

 7/ Оползотворяването на наградата ще се осъществи през май 2016г. 

 

  
6. Награден фонд:  



Наградният фонд на промоцията “Спечели екскурзия за двама до Венеция” представлява 
екскурзия за двама до Венеция и включва два двупосочни самолетни билета, трансфер от и до 
летището, 3 нощувки в двойна стая в 4-звезден хотел с включена закуска. 

Победителят може да получи наградата си на бюро "Информация" след легитимация чрез 
документ за самоличност. 

 

7. Критерии за участие в промоцията “Спечели екскурзия за двама до Венеция” 

В промоцията имат право да участват всички лоялни клиенти на Mall Galleria, които отговарят 
на изискванията в т.4. В промоцията “Спечели екскурзия за двама до Венеция” нямат право да 
участват служителите на “Галерия Бургас” АД и свързаните с тях търговски дружества, както 
и членове на техните семейства.  

 

8. Преотстъпване на наградата. Неизползване на наградата 

Печелившият няма право да преотстъпва наградата си на трети лица или да изиска паричната 
й равностойност. 
 
В случай че печелившият не присъства на тегленето в 14:00ч. на 14 февруари 2016г., 
Организаторът се задължава да се свърже с него посредством телефонно обаждане най-късно 
48 часа след тегленето. Организаторът не носи отговорност, ако печелившият бъде 
възпрепятстван по независещи от Организатора причини да получи и/или оползотвори 
спечелената награда. 
  
Правото да получи наградата 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 получаването на наградата. 
 

Непотърсена в срок  до 25 февруари 2016г. награда остават в полза на Организатора 

 

9. Публичност 

Всички участници в промоцията предоставят на Организатора правото да използва личните им 
данни, да ги фотографира и да публикува техни снимки с цел популяризиране на промоцията, 
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 промоцията “Спечели екскурзия за двама до Венеция” клиентите на Mall 
Galleria Бургас се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на гореописаните общи 
правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни за целия период и 
продължителност на промоцията на интернет адрес: http://galleriaburgas.bg/ 

Организаторът на промоцията 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 промоцията по 
всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от Организатора. 

mailto:office@galleriaburgas.bg

