ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „Започни пролетта с награда,
играй с Britos”

1. Организатор на играта и официални правила
Играта "Започни пролетта с награда, играй с Britos", за кратко по-долу
наречена ИГРАТА, се организира от „Бритос” ЕООД, за кратко по-долу
наречен „ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА” или „ОРГАНИЗАТОР”. Участниците в
играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните подолу правила на ИГРАТА, наречени за кратко ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА.
ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА ИГРАТА ще бъдат достъпни за целия период на
играта на интернет страницата www.game.britos.bg . ОРГАНИЗАТОРЪТ НА
ИГРАТА си запазва правото да променя или допълва ОФИЦИАЛНИТЕ
ПРАВИЛА, като промените влизат в сила след публикуването им на
интернет страницата www.game.britos.bg .
2. Продължителност на играта
Играта стартира на 3-и април 2017 (понеделник) и ще продължи до 14-и
май 2017 (неделя).
Срокът на играта може да бъде съкратен или удължен, спрямо
предварително обявената крайна дата с решение на ОРГАНИЗАТОРА, като
това
трябва
да
бъде
публикувано
на
интернет
страницата
www.game.britos.bg .
3. Право на участие
Участието в настоящата ИГРА е обвързано с покупка.
ИГРАТА е валидна за всички дееспособни физически лица, над 18 годишна
възраст към момента на участие, живеещи на територията на Република
България. В играта нямат право да участват служителите на „Бритос“ ЕООД
и „Интерпартнерс“ АД, както и членове на техните семейства.
4. Механизъм на играта
За да включи в ИГРАТА, УЧАСТНИКЪТ следва да закупи продукт Britos с PET
разфасовка от 0,6 л, 1 л или 2 л, обозначен с промоционален етикет и да
регистрира промоционалния код, който се намира под капачката на
интернет-адрес www.game.britos.bg. Всеки УЧАСТНИК трябва да запази
капачките с регистрирани промоционални кодове.
Системата отчита една регистрация за успешна тогава, когато УЧАСТНИКЪТ
е попълнил всички полета в регистрационната форма: име и фамилия,
адрес, e-mail, телефонен номер и валиден промоционален код. Такава
регистрация се счита за валидна.

Всяка валидна регистрация дава право на участие в седмичните тегления
на награди, както следва:



1 валидна регистрация на промоционален код дава право на участие
в жребия за малки седмични награда
5 валидни регистрации на промоционални кодове дават право на
участие в жребия за голямата седмична награда

Всяка седмица, в избран от ОРГАНИЗАТОРА ден, на лотариен принцип се
теглят седмични награди, а в тегленото участват всички валидни
регистрации, въведени в рамките на ИГРАТА. Общата продължителност на
ИГРАТА е 6 седмици и жребият за седмичните награди ще бъде теглен 6
пъти на следните дати – 11 април, 18 април, 25 април, 2 май, 9 май и 16 май
2017 г., освен ако Организаторът по своя преценка не определи друга дата
от седмицата. Всеки УЧАСТНИК има право на неограничен брой валидни
регистрации.
Една валидна регистрация може да спечели само една награда.
Промоционалнен код може да бъде регистриран еднократно. В случай на
опит за повторната му регистрация, ще бъде отчетен като невалиден.
Ако промоционален код бъде публикуван от участник, на което и да е друго
публично място, интернет страница и други, с изключение интернет-адрес
www.game.britos.bg, то публикуваният промоционален код ще бъде
анулиран.
5. Oписание на наградите
Наградите в играта се теглят на седмичен принцип. В зависимост от броя
на регистрираните капачки, участниците участват в жребий за теглене на
награди.
Наградите определени за ИГРАТА на седмична база са:
Малки седмични награди,
промоционален код:

изискващи

-

Барбекю-грил, 10 бр.

-

Кошница за пикник, 10 бр.

-

Хладилна чанта, 12 бр.

-

Хамак, 12 бр.

-

Комплект федербал, 25 бр.

-

Комплект от 2 чаши Britos, 30 бр.

Всеки печеливш участник получава
регистрирания си промоционален код.
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Голяма седмична награда,
промоционални кода:

изискваща
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Спа уикенд за двама в хотел Royal Spa Велинград (две нощувки с
включени закуски и вечери и ползване на басейн и спа). Всички
транспортни разходи са за сметка на печелившия участник.
Стойността на наградите е съобразена с разпоредбите на чл. 36, ал. 3 от
Закона за защита на конкуренцията.
ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност
над 30 лева, да осигури и предостави на УЧАСТНИК, който е спечелил
награда на стойност над 30 лева, удостоверение/справка или друг
документ, удостоверяащ стойността на наградата. Спечелилите награда
могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ
стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна
декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
С настоящото ОРГАНИЗАТОРЪТ информира участниците, че всяко лице,
което е спечелило награда с пазарна стойност над 30 лева, е необходимо
да го декларира в годишната си данъчна декларация съгласно сроковете и
условията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
6. Процедура по получаване на наградите
Имената на печелившите участници ще бъдат публикувани на интернет
страницата www.game.britos.bg най-късно в деня, следващ деня, през който
е извършено съответното седмично теглене. ПОБЕДИТЕЛИТЕ се уведомяват
чрез e-mail на посочената в регистрационната форма електронна поща, в
рамките на 3 работни дни от публикуването им на интернет страницата
www.game.britos.bg .
Наградите се получават от ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ на посочения от
ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК адрес в регистрационната форма. В случаите, в
които
пазарната
стойност
на
наградата
надвишава
30
лева,
ОРГАНИЗАТОРЪТ ще предостави на ПЕЧЕЛИВШИЯ УЧАСТНИК удостоверение
или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата – за тази цел е
необходимо ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ да предоставят лични данни за
попълване на удостоверителния документ. При получаване на наградата
ПЕЧЕЛИВШИЯТ УЧАСТНИК следва да подпише приемо-предавателен
протокол за получаване на наградата. ПЕЧЕЛИВШИ УЧАСТНИЦИ, които не
отговарят на изискванията на настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА нямат
право да получат награда. Ако ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК не бъде намерен на
адрес за доставка следва да поеме разноските за повторното изпращане на
наградата в срок от един месец.
ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК няма право да получи парична равностойност на
наградата.

Всеки ПЕЧЕЛИВШ УЧАСТНИК трябва да запази капачките с печеливши
промоционални кодове и да ги предостави на куриера при доставка на
наградата. В случай на невъзможност да се предоставят капачките с
печеливши промоционални кодове, правото на награда се губи
автоматично и предоставянето и ще бъде отказано от ОРГАНИЗТОРА.

7. Отсъствие на парични алтернативи
Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.

8. Прекратяване на играта
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта по всяко време,
обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай на форсмажорни
обстоятелства. В тези случаи на УЧАСТНИЦИТЕ не се дължи компенсация.
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да продължи срока на играта, след
публикуване на съобщение за това на интернет-адрес www.game.britos.bg.

9. Публичност
С участието в тази ИГРА УЧАСТНИЦИТЕ разбират и се съгласяват, че в
случай, че вземат своята награда, техните имена и снимка както и те
самите, биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео
материали от ОРГАНИЗАТОРА, като не се дължи заплащане от страна на
последния. Допълнително, участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или
оторизирани от ОРГАНИЗАТОРА лица да комуникират с тях посредством
телефонни разговори, електронна поща и sms съобщения по време на
играта и за период от три месеца след края ѝ. Изпратените лични данни ще
служат за установяване на контакт с УЧАСТНИКА. УЧАСТНИКЪТ носи
персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на
ИГРАТА.
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в ИГРАТА се съгласяват, че техни лични данни,
включително, но без да се ограничава до техен образ, глас, имена и
изявления на участниците, могат да се използват напълно безплатно от
ОРГАНИЗАТОРА за целите на настоящата игра, в това число да се
публикуват на интернет и Facebook страницата и снимки/образ и изявления
на УЧАСТНИЦИТЕ и да се ползват при рекламиране на играта и
печелившите ѝ, продукти и услуги на ОРГАНИЗАТОРА, включително чрез
реклами в печатни и електронни медии и използване на образи на
УЧАСТНИЦИ в играта в такива реклами.

ОРГАНИЗАТОРЪТ полага дължимата грижа събирането, обработването и
съхраняването на личните данни на УЧАСТНИЦИТЕ да се извършва при
стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да не следи, редактира или разкрива
никаква лична информация за УЧАСТНИКА или за участието му в играта и
да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи,
търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получил изричното съгласие на УЧАСТНИКА при регистрацията или в покъсен момент;
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица,
които според действащото законодателство са упълномощени да изискват
и събират такава информация при спазване на законово установените
процедури;
• информацията относно личните данни се предоставя на служители или
подизпълнители на ОРГАНИЗАТОРА за дейности, свързани с провеждане на
играта;
• други, посочени в закона случаи.
Информацията по предходната алинея може да бъде разкривана и
предоставяна на трети лица единствено за посочените по-горе цели или
други незабранени от закона цели.
Предоставената от УЧАСТНИЦИТЕ информация ще бъде използвана
единствено за целите на ИГРАТА и няма да бъде предоставяна на трети
лица, с изключение при изрично посочените в настоящите правила случаи.

10. Официални правила
Настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ще бъдат достъпни на интернет адрес:
www.game.britos.bg за периода на валидност на играта. Участвайки в тази
игра, УЧАСТНИЦИТЕ се задължават безусловно да спазват тези ОФИЦИАЛНИ
ПРАВИЛА , като се съгласяват с правилата и декларират, че са запознати с
ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА и имат навършени 18 години.
С приемане на настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА УЧАСТНИКЪТ декларира,
че участието му в играта e изцяло на негов риск и отговорност.
ОРГАНИЗАТОРЪТ не отговоря за евентуално причинени на участника при
участие в ИГРАТА вреди, освен ако са причинени умишлено.
ОРГАНИЗАТОРЪТ на играта не носи отговорност по отношение на характера
на наградите и по-точно не носи никаква отговорност в случай че при
ползването на съответната награда печелившият е претърпял някакви
вреди.

ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на
участие в играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната
мрежа интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на
организатора.
ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за каквито и да са смущения или
технически проблеми, осуетяващи ползването на интернет страницата,
вследствие на експлоатиране на оборудването на УЧАСТНИКА.
С приемането на настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА УЧАСТНИКЪТ
декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг
вид затруднения при осъществяване на интернет връзката до интернет
страницата на играта, които могат да възникнат независимо от положената
грижа отстрана на ОРГАНИЗАТОРА. УЧАСТНИКЪТ декларира, че няма да
претендира каквито и да било обезщетения от ОРГАНИЗАТОРА за
пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие
настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на
интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази
връзка.
ОРГАНИЗАТОРЪТ не гарантира, че участието в играта ще бъде
непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно от грешки, доколкото това
е извън техните възможности, контрол и воля. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи
отговорност за загуба на съхранявана информация, системни сривове или
поява на технически проблеми, свързани с участието в играта.
Страните декларират, че ако някоя от клаузите по настоящите ОФИЦИАЛНИ
ПРАВИЛА се окаже недействителна, това няма да доведе до
недействителност на ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, на други клаузи или негови
части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните
норми на закона или установената практика.
За всички неуредени от настоящия общи условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
Всички разходи, свързани с участието на УЧАСТНИКА за участие в играта,
като достъп до интернет мрежата и др., освен разходите, които съгласно
тези общи условия се поемат от ОРГАНИЗАТОРА, са за сметка на
УЧАСТНИКА.
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и
добра воля, включително при следване на посочената по-горе процедура. в
случай, че съгласие не бъде постигнато, спорът се отнася за решаване
пред компетентния български съд със седалище и местна подсъдност в
град Велико Търново.
Настоящите ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА влизат в сила от 3.04.2017 г.

