
ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА  

„ОТПРАЗНУВАЙ ИСТИНСКИЯ ЧЕРЕН ПЕТЪК С ЧИСТО НОВ iPhone6”  

НА MALL GALLERIA БУРГАС 

 

1. Организатор на промоцията “Отпразнувай истинския Черен петък с iPhone6” 

Организатор на промоцията “Отпразнувай истинския Черен петък с iPhone6” 

(„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 

 

2. Място на провеждане на промоцията “Отпразнувай истинския Черен петък с 

iPhone6” 

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 

търговските обекти на територията на Mall Galleria Бургас. 

 

3. Продължителност на промоцията “Отпразнувай истинския Черен петък с iPhone6” 

Промоцията стартира в 21:00 ч. на 31 октомври 2014 г. и продължава до полунощ на 

същата дата (продължителност: 3 астрономически часа).  

  

4. Условия за участие в промоцията “Отпразнувай истинския Черен петък с iPhone6” 

Всеки желаещ да участва в промоцията трябва: 

 1/ да има навършени 18г. Лица, ненавършили 18 години, имат право  да  участват  в 

промоцията само при условие, че при спечелване на наградата печелившият се яви заедно 

с родител/настойник, който да се легитимира с документ за самоличност и да подпише 

декларация за съгласие относно получаването на наградата.  

 2/ Във времето между 21:00ч. и 24:00ч. на 31 октомври - Черния петък на Mall 

Galleria, да направи покупки на една касова бележка на стойност минимум 100лв. от някой 

от търговските обекти в мола.  

 3/ Преди 23:50ч. да предостави на бюро „Информация“ касовия бон на минимална 

стойност 100лв., удостоверяващи направената същия ден след 21:00ч. покупка, да попълни 



регистрационна форма с коректни лични данни, да предостави личната си карта/документа 

си за самоличност за удостоверяване на трите си имена и да пусне регистрационния 

формуляр в урната. 

 4/ Да запази касовия бон, който при попълване на регистрационната форма ще бъде 

подпечатан от служител на бюро "Информация" и който в случай на печалба ще му бъде 

изискан.  

  

5. Особености: 

 1/ Всеки участник в промоцията може да участва с неограничен брой касови бонове 

над 100лв. 

 2/ За всеки касов бон на минимална стойност 100лв., независимо от стойността му 

над 100лв., клиентът има право да получи само един регистрационен формуляр. 

 3/ Тегленето на наградата ще се състои в 24:00ч. на 31 октомври на бюро 

"Информация". Всички участници, пуснали регистрационен формуляр в урната, са добре 

дошли да присъстват на тегленето. За жребия ще бъдат изтеглени и 2 резерви. Имената на 

победителят ще бъдат публикувани на 1 ноември във фейсбук страницата на мола 

 4/ Не се допуска размяна на наградата срещу паричната й равностойност. 

 

6. Наградата:  

Наградата представлява графитено сив iPhone6, 16GB. Наградата се получава на място от 

бюро "Информация" след легитимация посредством документ за самоличност и показване 

на печелившия касов бон. 

 

В случай, че лице под 18 години спечели наградата, същото трябва да се яви в мола заедно 

с родител/настойник, който да подпише декларация за съгласие относно получаването на 

наградата.  

 

7. Преотстъпване на наградата 

Печелившият в промоцията няма право да преотстъпва наградата си на трети лица.  

 

8. Неизползване на наградата 



 

В случай, че печелившият не присъства на тегленето, Организаторът се задължава да се 

свърже с него най-късно 48 часа след изтегляне на наградата. Организаторът не носи 

отговорност, ако печелившият не отговори на 3 последователни обаждания или ако 

печелившият бъде възпрепятстван по независещи от Организатора причини да получи и 

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 8 ноември 2014г. награда остава в полза на Организатора.  

 

9. Критерии за участие в промоцията “Отпразнувай истинския Черен петък с 

iPhone6” 

В промоцията имат право да участват всички лица, представили касов бон от търговски 

обект в Mall Galleria Бургас на минимална стойност 100 лв. и попълнили регистрационна 

форма на бюро “Информация”.  

В промоцията “Отпразнувай истинския Черен петък с iPhone6” нямат право да участват 

служителите на “Галерия Бургас” АД и свързаните с тях търговски дружества, както и 

членове на техните семейства. В промоцията нямат право да участват служителите на 

търговските обекти, находящи се на територията на Mall Galleria Бургас. 

 

10. 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. 

 

 

11. 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. 



 

12. Общи условия 

С участието си в промоцията “Отпразнувай истинския Черен петък с iPhone6” клиентите 

на Mall Galleria Бургас се съгласяват да спазват условията и разпоредбите на 

гореописаните общи правила. Общите правила са публично оповестени и достъпни на 

интернет адрес: hhttp://www.galleriaburgas.bg/ в периода 20 октомври- 2 ноември 2014г. 

включително. 

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. 

http://www.galleriasz.bg/
http://www.galleriasz.bg/

