ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА
„5 ГОДИНИ ПАРАДАЙС ЦЕНТЪР“
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 на играта e Търговски Център „Парадайс Център“.
Участието в промоционалната кампания не е обвързано с покупка.
3.ПЕРИОД НА ИГРАТА
Период на участие: от 26. 03. 2018г. до 30.03.2018г.
4. УЧАСТНИЦИ
Получаването на наградите не е обвързано с покупка. Всеки посетител на
Търговския център може да участва като физическо лице, навършило 14
години, при условие че е участвал в 5-те празнични активности, провеждащи се
на територията на търговския център, попълнил е талон с две имена, телефон и
имейл и е пуснал талона в специална урна на бюро Информация, етаж 0.
5. НАГРАДИ:
Наградите са общо 400 броя, които ще се раздават на физически лица
измежду всички участници в томболата, и същите са осигурени от
Организатора.
Печелившите участници ще бъдат изтеглени на лотариен принцип на 31
март от 17:00ч. на бюро Информация, ет. 0 в Търговски Център „Парадайс
Център“.
Наградите са:



Ваучер за пазаруване на стойност 1000лв. предоставен от
Paradise Center
Invoke - 5бр. комплекта обеци



1001 Пантофки – 5бр. ваучера на стойност 20лв.



Aladin Foods – 5бр. ваучера за консумация на стойност 20лв.



Avi Center - 1 бр. пръстен 18 карата бяло злато с диамант на Giorgio
Visconti



Carnival kids – 10бр. ваучера за пазаруване с 10% отстъпка



District - 50бр. ваучери на стойност 20лв



Forever 21 - 5бр. козметични комплекта



Giulian - 5бр. подаръчни ваучера на стойност 50 лв.
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Gloria Jeans - 10бр. ваучера за кафе 0,200гр.



Happy Socks -30бр. ваучера за намаление -10%



Hippoland - 10бр. игри „Чайка за късмет“



Manila Grace - 6бр. рекламни торби и 1бр. боди лосион



Massimo Zardi - 1бр. дамски чанти, 3бр. аксесоара за чанта с логото
на Massimo Zardi



NAVIGARЕ - 50бр. ваучера на стойност 20лв.



ORIGINAL MARINES - 3бр. игри



Paula Venti - 3бр. текстилни чанти за документи и 4бр. кожени
ключодържатели



Playground - 3бр. карти, заредени с 50лв.



Refan - 2бр. козметични комплекта



SDI - 1бр. ваучер за безплатна застраховка "ЗА ДОМА" с покритие от
55 000 лв.



Skechers - 1бр. ваучер на стойност 100лв.



Sport depot - 50бр. ваучера на стойност 20лв., 5бр. топки



Timberland/Napapijri - 2бр. ваучери на стойност 100лв.



Totally erected store - 15бр. ваучера на стойност 20 лв.



VIP shop - 2бр. свещи от серията, посветена на Карл Лагерфелд на
марката Welton London и 1бр. пособие за писане



Bio fresh - 8бр. козметични комплекта



Swarowski - 5бр. ваучера на стойност 20лв.



Timeland - 5бр. ваучера на стойност 20лв.



Bra studio - 5бр. ваучера на стойност 50лв.



Art 93 - 50бр. колани



Grand optics - 2бр. ваучера на стойност 50лв.



Zeiss Experience - 10бр. талони за отстъпка 20%



Ciela - 10бр. ваучера на стойност 10лв.
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Celio* - 10бр. ваучера на стойност 20лв.



MAC - 5бр. ваучера за грим услуга



Pick ‘N Mix - 32бр. Ваучера за шоколадово зайче



Costa coffee - 4бр. керамични чаши



Andrews/ – 30бр. ваучера на стойност 20 лв.



MAT STAR – 9бр. подаръчни комплекта, 3бр. термоса, 4бр ваучера на
стойност 30лв.



Sephora – 2бр. Lip Gloss



Douglas – 10бр. спирала за очи, 10бр, лак за нокти



Iso Beauty – 2 подаръка, 3бр. ваучера за безплатни прически



Radiant Professional – 21бр. козметични комплекта

6. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
По случай рожденият ден на Търговски Център „Парадайс Център“ са
организирани 4 различни активности, провеждащи се на територията на
търговския център, от 16:00 до 20:00 часа в периода от 26.03 до 30.03. 2018г.
Всеки посетител на търговския център, който вземе участие в активностите,
провеждани в гореспоменатия период ще получава по една част от логото на
Парадайс Център. След като посетителя събере 4-те части от участието си в
гореспоменатите активности, трябва да отиде на бюро Информация в Парадайс
Център, да напише своето послание към Парадайс Център по повод 5-тия
рожден ден и ще получи 5-тата част. Всеки посетител включил се в
активностите в описания срок и събрал и 5-те части от логото на Парадайс
Център, след като попълни предоставения му талон на бюро Информация и
попълни необходимите данни - две имена, телефон и имейл ще има възможност
да участва за разпределянето на наградите от томболата.
7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:
Имената на печелившите измежду всички участници ще бъдат обявени на
02.04.2018г. на официалния сайт на „Парадайс Център“: www.paradisecenter.com. В случай, че печелившият участник не потърси своята награда на
бюро Информация в 10-дневен срок от изтеглянето и, наградата няма да бъде
предоставена на същият.
Спечелилият ще получи наградата си от бюро „Информация“, находящо се
на ет. 0 в Търговски център „Парадайс център“ след предоставяне на документ
за самоличност.
С участието си участниците дават съгласието си личните им данни да
бъдат събирани и обработвани в това число за маркетингови цели.
3

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.
Организаторите на играта се задължават относно събирането,
обработването, използването, съхранението и унищожаването на лични данни
на частниците в играта да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните
данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да
използват личните данни на участниците само за целите, посочени в
настоящите условия и правила.
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 .
В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, върху които
организаторът не може да повлияе, организаторът има право да прекрати
настоящата компания. Участниците трябва да бъдат информирани за това чрез
електронно писмо. В тези случаи Организаторът не носи отговорност пред
участниците за нанесени щети.
В нея могат да участват физически лица на възраст – навършени 14 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 посочена 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, електронен
адрес, 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 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.
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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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