ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на игрите по време на ЛЕГО изложение в
България МОЛ (Bulgaria Mall)
Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в игрите „Открийте съкровището в
света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO” и „Пребройте Логата в света на BULGARIA MALL СГЛОБИ С LEGO”.

Организатор:
Организатори на игрите „Открийте съкровището в света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO” и
„Пребройте Логата в света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO”, са КЛУБ ЛЕБГО и BULGARIA MALL
наричани по-долу за краткост„Организатор”. Организаторът си запазва правото да допълва или
променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет
страницата http://www.lebgo.org. Играта се провежда от 09.03.2019г. до 24.03.2019г.

Право на участие:
Право да участват в игрите имат всички физически лица на възраст над 16 (шестнадесет) години с
местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Организатора и свързаните
с организацията на Играта лица, служители на магазините–наематели намиращи се на
територията на търговски център BULGARIA MALL София.

Описание на игрите:
1. „Открийте съкровището в света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO“
Играта се провеждат с нашите партньори – Хиполенд и EUROOPTIC – Градски (City) макет открийте Пешо и Рада;

Участниците в играта „Открийте съкровището в света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO“ трябва
да потърсят специалният ЛЕГО елемент (виж по-горе), който е скрит в ЛЕГО макети от
изложението (разположени на ниво партер в BULGARIA MALL). Всеки участник, включил се в
играта може да получи талони за участие за играта на всеки един от партньорите на касите на
магазини Хиполенд (ниво 2), на касата на магазин EUROOPTIC в BULGARIA MALL (ниво 1) или на
Бюро Информация на BULGARIA MALL (ниво партер).
Участникът трябва да попълни талона със своите данни и отговор на въпроса „Къде в ЛЕГО макета
е скрито съкровището?“ и след това да го пусне в специално означената за това урна.
Талоните за съответните партньори се намират:
✓ Хиполенд – на касите на магазин Хиполенд в BULGARIA MALL (ниво 2);
✓ EUROOPTIC – на касата на магазин EUROOPTIC в BULGARIA MALL (ниво 1);
✓ Бюро Информация на BULGARIA MALL (ниво партер);
Урната се намира:

✓ Хиполенд – на касите на магазин Хиполенд в BULGARIA MALL (ниво 2);

Всеки Участник има право да попълни един талон за участие. Играта „Открийте съкровището в
света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO“ не е обвързана с покупка.
Организаторът си запазва правото да променя условията на Играта по всяко време.
2. „Пребройте логата в света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO“
Играта се провеждат с нашият партньор – Хиполенд - Градски (City) макет – пребройте логата на
Хиполенд и на BULGARIA MALL;
Участниците в играта „Пребройте логата в света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO“ трябва да
преброят логата на съотвентия партньор, които са разположени в ЛЕГО макети от изложението
(разположени на ниво партер в BULGARIA MALL). Всеки участник, включил се в играта може да
получи талони за участие за играта на всеки един от партньорите на касите на магазини Хиполенд
(ниво 2) или на Бюро Информация на BULGARIA MALL (ниво партер).
Участникът трябва да попълни талона със своите данни и отговор на въпроса „Колко на брой са
логата?“ за съответната игра и след това да го пусне в специално означената за това урна.
Талоните за съответните партньори се намират:
✓ Хиполенд – на касите на магазин Хиполенд в МОЛ BULGARIA MALL (ниво 2);
✓ Бюро Информация на BULGARIA MALL (ниво партер);
Урната се намира:
✓ Хиполенд – на касите на магазин Хиполенд в BULGARIA MALL (ниво 2);
Всеки Участник има право да попълни един талон за участие. Играта „Открийте съкровището в
света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO“ и „Пребройте логата в света на BULGARIA MALL СГЛОБИ С LEGO” не е обвързана с покупка.
Организаторът си запазва правото да променя условията на Играта по всяко време.

Награди
Описание и механизъм на теглене на наградите в игрите „Открийте съкровището в света на
BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO“ и „Пребройте логата в света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С
LEGO”:
Всеки Участник, изпълнил Условията, ще бъде включен в жребий за една от наградите, а именно:
✓ Хиполенд – четири Лего комплекта: ЛЕГО КОМПЛЕКТ 70904 CLAYFACE SPLAT ATTACK –
2броя; ЛЕГО КОМПЛЕКТ 75176 RESISTANCE TRANSPORT POD – 1 брой; ЛЕГО КОМПЛЕКТ
76103 CORVUS GLAIVE THRESHER ATTACK – 1 брой;

✓ Euro Optics – 1 чифт детски очила;

Печелившите в Играта ще бъдат изтегляни на 27.3.2019г. до 18:00 часа в BULGARIA MALL. Верният
отговор на въпроса, както и имената на печелившите ще бъдат публикувани на официалната
фейсбук страница на BULGARIA MALL след края на изложението.
Организаторът си запазва правото да променя броя и реда на наградите, описани по горе по всяко
време на кампанията.
Победителите в играта „Открийте съкровището в света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO“ и
„Пребройте логата в света на BULGARIA MALL - СГЛОБИ С LEGO” ще бъдат уведомявани от
представител на Организатора за спечелването на награда в Играта по телефона в срок до 5
работни дни след спечелване на Наградата. Организаторът не носи отговорност за неправилно
попълнени данни от страна на Участника (име, телефон за връзка).
В случай че даден Участник не отговори на телефонното обаждане от страна на Организатора в
срок до 5 работни дни, той губи правото си за получаване на Наградата и на негово място бива
изтеглян друг победител. След потвърждение на получаването на Наградата си, Победителят
може да я получи лично и срещу представяне на документ за самоличност, съответно в магазин
Хиполенд (ниво 2) или магазин Euro Optic (ниво 1) в BULGARIA MALL в зависимост коя награда е
спечелил победителят. Победителят не може да преотстъпва правото за получаване на Наградата
на друго физическо лице, както и да я заменя за друга или за себестойността й.

Защита на личните данни:
Участниците предоставят личните си данни в Играта доброволно. Организаторът съхранява
предоставените данни според Закона за защита на личните данни и ги използва само и
единствено за целите на Играта. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни,
събрани за целите на Играта, на трети лица, без Участниците да бъдат уведомени и без тяхното
предварително разрешение. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или
изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено
искане до Организатора.
Имената на участниците, спечелили награда от Играта, ще бъдат публикувани в официалната
Фейсбук страницата на BULGARIA MALL http://www.facebook.com/BulgariaMall

Други:
Играта се прекратява с изтичането на срокa, посочен в настоящите Официални правила.
Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени данни на участника.
При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно
споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване
от компетентен съд.

Официалните правила на Играта са изготвени, публично оповестени и достъпни за целия период и
продължителност на Играта на адрес: www.lebgo.org
Като участват в Играта, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите Официални
правила.
Организаторът не следва, при никакви обстоятелства, да бъде отговорен за забавяния, промени и
технически смущения. Организаторът не следва да бъде отговорен за евентуални неизпълнения
на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или други причини,
извън контрола му.
Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на измама
или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Играта. Всеки опит
за измама ще доведе до дисквалифициране на Участника.
Участниците носят отговорност за всички разходи, направени от тях, в резултат на участието им в
Играта.
Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието му в
или на спечелването на награда в Играта.
Организаторът не следва да носи отговорност за изгубени, забавени, погрешно изпратени,
повредени или недоставени данни на Участника, независимо дали това е станало поради
технически проблеми с електронните комуникации или поради друга причина.
Наградата следва да бъдат такава, каквато е посочена по-горе и не следва да може да се заменя.
Няма да бъде предлагана нейната парична равностойност. Ако, в следствие на обстоятелства
извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената Награда (и),
Организаторът си запазва правото да предостави заместваща Награда на същата или по-висока
стойност.
Всички лични данни, включително, но не само името на Участника и/или телефонния номер ще
бъдат използвани единствено във връзка с тази Игра и няма да бъдат предоставяни на трети
страни, освен за целите на Играта (включително бъдещи промоции).

