ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА
„ПЪТУВАЙ С PARADISE CENTER И TURKISH AIRLINES“
1. ОРГАНИЗАТОР - Търговски център „ПАРАДАЙС ЦЕНТЪР“, „Булфелд“ ЕООД, ЕИК 175266642,
със седалище: гр.София, бул. „Черни връх“ №100.
2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИ.
Мястото на провеждане e Търговски Център „Парадайс Център“. Участието в промоционалната
кампания е обвързано с покупка.
3.ПЕРИОД НА ИГРАТА
Период на участие: от 21.11. 2018г. до 23.12.2018г.
4. УЧАСТНИЦИ
Получаването на наградата е обвързано с покупка. Всеки посетител на Търговския център
може да участва като физическо лице, навършило 16 години, при условие че е направил покупка в
някой от търговските обекти в Парадайс Център, без заведенията за хранене на стойност над 100
лева, попълнил е талон с две имена и телефонен номер и го е пуснал в специална урна на етаж 0,
пред Водна сцена, всеки делничен ден от 15:00 до 20:00 часа.
5. НАГРАДА:
Наградите са общо 5 /пет/ самолетни билета икономична класа за полети от София до всяка
точка по света, а дестинациите се избират от Paradise Center измежду онлайн дестинациите на
„Турски Авиолинии/Тюрк Хава Йолларъ“ Turkish Airlines. Печелившите измежду всички
участници ще бъдат изтеглени на лотариен принцип, на ет.0 до Водна сцена в присъствието на
представител на „Турски Авиолинии/Тюрк Хава Йолларъ“ Turkish Airlines на:
- 25.11.2018г. в 17:00 часа
- 02.12.2018г. в 17:00 часа
- 09.12.2018г. в 17:00 часа
- 16.12.2018г. в 17:00 часа
- 23.12.2018г. в 17:00 часа
При получаване на наградата печелившият участник подписва приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ получаването на наградата.
Самолетните билети следва да бъдат издадени до края на 2018 г. и могат да бъдат
използвани до края на 2019г. Печелившия участник заявява самолетните билети не по-късно от
15 (петнадесет) дни преди датата на полета, в противен случай „Турски Авиолинии/Тюрк Хава
Йолларъ“ Turkish Airlines. може да откаже да издаде самолетните билети.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА:
Имената на печелившите измежду всички участници ще бъдат обявявани всеки понеделник
/26.11.2018г., 03.12.2018г. , 10.12.2018г., 17.12.2018г. и 24.12.2018г/ на официалния сайт на
„Парадайс Център“: www.paradisecenter.com.
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Спечелилият участник получава ваучер за наградата си на адрес: гр. София 1000, бул. „Цар

Освободител” № 14, „Лендмарк център София”, офис 01-04 всеки делничен ден от 9:00ч.
до 17:00ч., тел. номер: 02/947 4007 или 02/947 4006.
С участието си участникът дава изричното си съгласие, личните му данни и данните, които
се отнасят до провеждането на промоционалната кампания, да бъдат съхранявани и
обработвани за целите на промоционалната кампания на Търговския център. Парадайс Център
иннформира участниците, че обработването на личните данни се извършва законосъобразно и
добросъвестно в съответствие със законовите изисквания и разпоредбите на Регламент 2016/679
на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни,
отменящ Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).
С участието си участниците се съгласяват, в случай, че спечелят награда, да бъдат
фотографирани, излагани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното
простронство, в електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било
възнаграждение от страна на Организатора.
8.ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Участник спечелил награда съгласно тези условия и правила, няма право на замяна
на спечелена награда с паричната й равностойност. Предоставяне (прехвърляне) на правото
на получаване на наградата на трети лица не е разрешено. Организаторът ще изиска от
участника, да потвърди своята самоличност, чрез предоставяне на съответните документи.
При отказ от страна на някои от тези лица да потвърдят самоличността си печелившият
губи правото си върху наградата.
Организаторът не носи отговорност за вреди от непълни или неточно попълнени (грешни)
данни на участника. Организаторът не носи отговорност за предоставените от „Турски
Авиолинии/Тюрк Хава Йолларъ“ Turkish Airlines награди и услуги.
В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които
Организаторът не може да повлияе, Организаторът има право да прекрати настоящата
кампания. Участниците ще бъдат обявени посредством официлано обявления в сайта на
Парадайс Център. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред участниците за
нанесени щети.
В нея могат да участват физически лица на възраст- навършени 16 години с постоянен адрес
в Р. България.
Съгласието с настоящите правила за участие и общи условия представлява изрично
изявление със следното правно значение:
1.Участникът приема и се задължава да спазва настоящите правила за участие и общи
условия на играта, подробно посочени в заглавието на текста;
2. Участникът желае да участва;
3. Участникът се съглася да посочи лични данни и данни за контакт, като се задължава да
предостави точна и вярна информация относно личните си данни, както и относно данните
за контакт с тях – две имена и телефон – мобилен.
4. Участникът, се съгласява личните данни и данните за контакт, предоставени на
Организатора, да бъдат обработвани, в това число с автоматични средства, от Организатора
за целите на администрирането на настоящата наградата и за
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целите на рекламата (вкл. директен маркетинг и изпращане на търговски съобщения).
5. Всички участници, изрично разрешават обявяването на името и фамилията си в
официалната Фейсбук страница на „Парадайс център“, както и на сайта
www.paradise-center.com, а евентуално и в други медии, за което те няма да изискват
никакво заплащане или обезщетение.

Настоящите условия са публикувани на www.paradise-center.com, като информация за
играта може да се получи и в „ПАРАДАЙС ЦЕНТЪР“ на бюро Информация, ет.0.
Организаторът на игрите си запазва правото да внася промени в настоящите условия
през периода на игрите. В този случай промените влизат в сила от датата на публикуването
им на интернет страницата www.paradise-center.com
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