Правила за участие в играта на Своге
„Пожелай си нещо от сърце!”
1. Организатор на Играта е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766
София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Играта са длъжни
да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта
(наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила могат да бъдат намерени на
www.svogekoleda.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя
Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им
на интернет адрес: www.svogekoleda.bg
2. Период на Играта: 15.12.2016 г. – 31.12.2016 г. Играта се организира и провежда на територията
на Република България.
ПРАВО НА УЧАСТИЕ:
3. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България с възраст
над 16 години с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България
Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон
България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Проксимити София ЕООД, както
и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ!
4. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в
съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Играта или
форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
5. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.svogekoleda.bg за периода на
Играта. Повече информация може да бъде получена и на телефон 0800 13 500 (безплатен от
цялата страна).
6. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и
задължително да спазват техните условия.
МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА:
7. Играта се провежда на www.svogekoleda.bg по следния механизъм:
Стъпка 1: Попълни всички полета от регистрационната форма.
Стъпка 2: Избери шоколад Своге от предложените варианти.
Стъпка 3: Избери желание от предложените варианти или напиши твое, което не надвишава 80
символа.
Стъпка 4: Изпрати твоето желание и го закачи на виртуалната елха на Своге.
Стъпка 5: Всеки участник, направил минимум 5 желания, автоматично влиза в томбола за
спечелване на една от предвидените награди. При изпълнение на повече от 5 предизвикателства,
участникът не участва повече от един път.
УЧАСТИЕТО В ИГРАТА НЕ Е ОБВЪРЗАНО С ПОКУПКАТА НА ПРОДУКТИ!

8. Не се приема за валидно участие такова, съдържащо материали, които:
1. Са с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено,
злепоставящо или друго неподходящо съдържание, или лъжлива информация или
рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа,
сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга
информация, която противоречи на закона и добрите нрави и етичните правила, посочени на
сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС);
2. Включват съдържание, което е или може по преценка на Организатора да представлява
някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да
е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са
изпълнени предвидените за това законови изисквания;
3. В случай че някой от материалите съдържа лични данни на трето лице, различно от
потребителя и/или обекти на интелектуална собственост, последният е получил
предварителното съгласие на това лице/а да използва неговите лични данни и/или обекти на
интелектуална собственост в материала за целите на настоящата игра.
9. НАГРАДИ:
150 броя ваучери за пазаруване от eMag на стойнoст 50 лева. Валидността на ваучерите е за
периода: 20.12.2016 година – 21.08.2017 година.
10. ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ МЕТОДИ, КОИТО ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН
ДОБАВЯТ РЕГИСТРАЦИИ "АВТОМАТИЧНО" ВМЕСТО УЧАСТНИЦИТЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ
ЗЛОУПОТРЕБИ. ВСЕКИ УЧАСТНИК, КОЙТО СЕ ОПИТА ДА НАРУШИ ИЛИ НАРУШИ ПРАВИЛАТА НА
АКТИВНОСТТА, ЩЕ БЪДЕ АВТОМАТИЧНО ДИСКВАЛИФИЦИРАН ОТ ОРГАНИЗАТОРА. НАРУШЕНИЕ
ИЗРИЧНО ВКЛЮЧВА ДЕЙСТВИЯ ЗА: А) ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ ЕДНО
ЛИЦЕ И ОТ ЕДИН ПРОФИЛ; Б) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРОФИЛ ОТ ЕДНО И СЪЩО
ЛИЦЕ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА; В) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИКИ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО
ИЗМЕНЯТ ЕЛЕМЕНТА НА ЛИЧНО И ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ФИЗИЧЕСКО
ЛИЦЕ В АКТИВНОСТТА; Г) ВСЯКО ДРУГО ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРОМЕНЯ МЕХАНИЗМА ЗА УЧАСТИЕ В
АКТИВНОСТТА ИЛИ УВЕЛИЧАВА ШАНСОВЕТЕ ЗА ПЕЧАЛБА НА НЯКОЙ УЧАСТНИК ИЗВЪН
ОПИСАНИЯ МЕХАНИЗЪМ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА. ПРОВЕРКА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ЩЕ БЪДЕ
ИЗВЪРШВАНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ.
РЕШЕНИЕТО ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ Е ИЗЦЯЛО НА ОРГАНИЗАТОРА, КАТО ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ
ДЪЛЖИ ОБЯСНЕНИЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПИТ ИЛИ НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА
НА АКТИВНОСТТА.
11. РАЗДАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:
Наградите
Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип посредством томбола на
03.01.2017 и публикувани на www.svogekoleda.bg до 48 часа след изтеглянето им. Допълнително,
всеки печеливш ще бъде уведомен посредством e-mail съобщение на e-mail адреса, използван
при първоначалната регистрация.

12. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия,
както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
13. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга
награда.
14. Един участник може да спечели само един брой награда за целия период на Играта.
15. Спечелилият участник ще получи своя ваучер на предоставения от него имейл с допълнителна
информация за активирането и използването му.
16. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи
съобщението за спечелването на наградата.
17. Всички награди ще бъдат изтеглени на случаен принцип. Тегленията ще се извършват в срока,
описан в точка 13, чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер на случаен
принцип измежду участници, които успешно са „закачили“ своето желание на виртуалната елха на
Своге.
18. Единният идентификатор на всеки участник е неговият e-mail адрес. Потребителят трябва да
въведе валиден, реален и действащ e-mail адрес.
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ:
19. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно
действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
20. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни
(имена, телефон, имейл или други) и имейл адрес/и на получателите на специалните съобщения и
дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от
„Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz
International, както и техните подизпълнители, само за цели, свързани с тази игра.
ОТГОВОРНОСТ:
21. Организаторът на играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при
изтичането на срока на играта или по други подобни поводи.
22. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив
в информационните си системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или
доставката на награди.
23. Компанията Facebook е напълно освободена от всякаква отговорност относно настоящата игра.
Играта по никакъв начин не се спонсорира и/или администрира от Facebook.
24. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават
чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на
компетентните органи.

25. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи
съобщението за спечелването на наградата и/или не е сторил това в 10-дневния срок за
потвърждение.
26. „Монделийз България” EOOД си запазва правото да промени периода на играта, ако поради
непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в
информационните си системи или други, не може да активира промоцията на 15.12.2016 г. и/или
да я прекрати на 31.12.2016 г.

