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ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ  

В КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 

“МОЯТ ЗЕЛЕН ГРАД ИЛИ КАК ВИЖДАМ БУРГАС СЛЕД 10 ГОДИНИ”  

НА MALL GALLERIA БУРГАС 

  

 

 

1. Организатор на конкурса за детска рисунка "Моят зелен град или как виждам 

Бургас след 10 години" (конкурсът)  

Организатор на конкурса за детска рисунка "Моят зелен град или как виждам Бургас 

след 10 години" 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 конкурса за детска рисунка "Моят зелен град или как 

виждам Бургас след 10 години"  

 

Конкурсът се организира и провежда в специално приложение във фейсбук страницата 

на Mall Galleria Бургас www.facebook.com/Galleria.Burgas. Рисунките на всички 

участници, които отговарят на изискванията, допълнително ще бъдат изложени в 

общите части на мола, находящ се в гр. Бургас, ул. “Янко Комитов” 6, в периода 25 

септември - 11 октомври 2015г. 

 

 

 

3. Продължителност на конкурса за детска рисунка "Моят зелен град или как 

виждам Бургас след 10 години" 

 

Конкурсът стартира в 10:00 ч. сутринта на 15 септември 2015г. и продължава до 22:00 

ч. на 30 септемрви 2015г. включително. 

 

 

 

4. Условия за участие в конкурса за детска рисунка "Моят зелен град или как 

виждам Бургас след 10 години" 

 

Всеки желаещ да участва в конкурса трябва: 

 1/ Да е дете на възраст между 4 и 18г. При представяне на рисунката в случай на 

съмнение за злоупотреба по-големите участници могат да бъдат помолени да се 

легитимират посредством заверен с печат на учебното заведение за първи срок на 

учебната 2015/2016 г. ученически бележник или ученическа личнa карта. 

http://www.facebook.com/galleriasz
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 2/ В периода 15 - 25 септември 2015г. включително в работното време на мола 

(всеки ден от 10:00ч. до 22:00ч.) да донесе на бюро "Информация" заедно със свой 

родител/настойник своята рисунка на тема "Моят зелен град или как виждам Бургас 

след 10 години". Единственото изискване по отношение на рисунката е да е формат А3. 

 3/ Рисунката трябва да е четливо подписана с 3 имена и възраст на детето в 

долния десен ъгъл. Родителят/Настойникът следва да попълни регистрационен 

формуляр с коректни данни за контакт, на които представител на мола ще потърси 

печелившия в случай на печалба. 

 4/ Представител на мола своевременно снима всички рисунки и ги качва в 

специалното тематично приложение във фейсбук страницата на мола 

www.facebook.com/Galleria.Burgas 

 5/ Онлайн гласуването за детска рисунка на тема "Моят зелен град или как 

виждам Бургас след 10 години" се провежда от 10:00 часа на 26 септември 2015г. до 

22:00 часа на 30 септември 2015г. в същото фейсбук приложение. Всеки регистриран 

фейсбук потребител може да гласува чрез бутона Like под избраната рисунка - само по 

веднъж за неограничен брой участници.  

 6/ С цел избиране на победител участниците ще бъдат разделени в 2 възрастови 

групи - 4-8г. и 9-18г., като от всяка възрастова група ще бъде оповестен по един 

победител  

 7/ На 1 октомври 2015г., четвъртък, в 12:00ч. във фейсбук страницата на мола ще 

бъдат оповестени имената на 20-те участника от възрастова група, чиито рисунки са 

събрали най-много гласове в тематичното приложение на фейсбук страницата на мола 

www.facebook.com/Galleria.Burgas.  

 8/ На 1 октомври 2015г. в 19:00ч. на бюро "Информация" в присъствието на 

нотариус ще бъдат изтеглени имената на 2-мата печеливши - по един във възрастова 

категория, които ще спечелят велосипед. За всеки печеливш се теглят по 2 резерви или 

общо 6 имена. 

  

 

 

5. Наградата 

 

Двамата участници, чиито имена бъдат изтеглени в присъствието на нотариус на 1 

октомври 2015г., печелят  велосипед както следва: 

 - възрастова група 4-8г. - SPRINT HAT TRICK 20” 

 - възрасотва група 9-18г. - SPRINT HUNTER 26” 

 

 

6. Особености: 

http://www.facebook.com/galleriasz
http://www.facebook.com/galleriasz
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 1/ Няма изискване за материалите или техниките, използвани в рисунките на 

участниците. Единственото изискване е рисунките да са формат А3. 

 

 2/ Всяко дете има право да участва в конкурса с не повече от 1 рисунка по 

темата формат А3  

 

 3/ След края на гласуването условно участници се разпределят в 2 възрастови 

групи - 4-8г. и 9-18г., като от всяка възрастова група ще бъде отличен един печеливш, 

изтеглен на лотариен принцип сред 20-те имена, чиито рисунки са събрали най-много 

харесвания по време на онлайн вота в социалната мрежа 

 

 4/ Печелившите нямат право да получат паричната равностойност на спечеления 

велосипед. 

  

  

 

 

7. Преотстъпване на наградата 

 

Печелившите в конкурса нямат право да преотстъпват наградата си на трети лица.  

 

 

 

 

8. Неизползване на наградата 

 

В случай, че печелившите не присъстват на тегленето на победителите на 1 октомври от 

19:00ч. на бюро "Информация", Организаторът се задължава да се свърже с родителите 

на двамата победители, чиито имена са изтеглени първи, посредством телефонно 

обаждане или имейл най-късно 24 часа след изтегляне на печелившите имена. При три 

неотговаряния на телефонното обаждане, инициирано от Организатора, или при 

невръщане на отговор по електонната поща в срок от 72 часа от изпращането на 

личното съобщение от страна на Организатора, се приема, че участникът е 

възпрепятстван по независещи от Организатора причини да получи спечелената 

награда, за което Организаторът не носи отговорност.  

 

Правото да получи награда 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 получаване на наградата. 

 

В случай, че двете резерви за всеки печеливш са възпрепятствани да получат наградата 

си до 10 октомври 2015г., правото им не преминава върху четвърто лице, а остава в 

полза на Организатора. 
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9. Публичност 

 

Всички участници в конкурса предоставят на Организатора правото, в случай на 

печалба, да използва личните им данни и да публикува техни снимки с цел 

популяризиране на конкурса, 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 конкурса за детска рисунка "Моят зелен град или как виждам Бургас 

след 10 години" 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 конкурса на интернет 

адрес: http://www.galleriaburgas.bg 

 

Организаторът на конкурса 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 

конкурса по всяко време. При възникнали спорове крайните решения се взимат от 

Организатора. 

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

