ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА
ИГРА:
Преоткрий своя свят
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1. Промоцията Преоткрий своя свят, наричана по-нататък Промоцията, се организира
и провежда от Кооперация „Панда” ЕИК 000885099, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1784, район „Младост”, бул.„Цариградско шосе” №139, наричано по-нататък
Организатор.
1.2. Организаторът е собственик на търговската марка USG UNITED STATIONERY
GROUP.
1.3. Организаторът има право да предлага продукти с търговската марка Faber-Castell на
територия на Република България на базата на договор с A.W. FABER-CASTELL Vertrieb
GmbH
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като
промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.fabercastell.bg. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати
участието си в Промоцията.
2.3. С участието си в Промоцията участниците потвърждават, че са се запознали и че
приемат Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на
Промоцията.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА. ТЪРГОВСКИ
ОБЕКТИ
3.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
3.2. Участието в Промоцията е обвързано с покупка. Участниците трябва да закупят продукт
на Faber-Castell от търговски обекти, включени в Промоцията, да съберат необходимия
брой точки, да ги залепят върху специален талон, който да попълнят и пуснат в
урните/кутиите/ за талони, намиращи се в търговските обекти по чл.3.3. по-долу.
3.3. Търговските обекти, включени в Промоцията са обозначени с плакат на Промоцията,
снабдени са с урна за талони и имат право да раздават стикери с точки (наричани по-долу
„Търговски обекти“). Търговските обекти ще бъдат известени на сайта на Организатора:
www.faber-castell.bg.
3.4. В периода на Промоцията могат да се включват различен брой Търговски обекти,
собственост на различни юридически лица Търговските обекти ще бъдат обявени на
горепосочения сайт в срок от 3 до 30 дни след присъединяването им към Промоцията.
Актуален списък на Търговските обекти до 3 дни след присъединяването им може да бъде
получен при запитване на е-мейл: usg@hq.usg.bg.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
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4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията
на Република България, които отговарят на условията по чл. 4.3. и 5.3. по-долу.
4.2. В Промоцията нямат право да участват служителите на Организатора и членове на
техните семейства, служителите в Търговските обекти, участващи в Промоцията и техните
семейства, както и всички лица, участвали в организацията на Промоцията и техните
семейства. За целите на настоящите Официални Правила семейство означава: съпрузите,
роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен
включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително.
4.3.Допълнително условие за участие в Промоцията е лицето да е заплатило продуктите, да
не ги е върнало в предвидения срок, а ако се е възползвало от правото на връщане на
продуктите, да е пожелало върнатите продукти да бъдат заменени с нов/нови продукт(и) на
Faber-Castell. Организаторът ще проверява дали спечелилите лица отговарят на настоящото
условие преди връчването на наградите.
ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
5.1. На всеки 5 лв. с ДДС от стойността на закупените продукти с марка Faber-Castell от
Търговски обект, участващ в Промоцията – участникът получава от касата стикер за 1 точка.
Участникът трябва да събере 5 точки и да ги залепи в специален албум, който може да
получи безплатно на касовата зона в съответния Търговски обект.
5.2. Всеки албум съдържа 3 талона за участие. Участникът трябва да залепи от едната страна
на съответния талон 5 стикера, а от другата страна на талона да попълни следните данни:
•
•
•
•

три имена;
адрес;
телефон;
Търговският обект, от който може да получи наградата, ако спечели.

5.3. След като събере пълния брой точки участникът трябва да ги залепи в талона, да го
попълни надлежно и в рамките на Срока на Промоцията да го пусне в специалната урна за
талони в най-близкия Търговски обект, който участва в Промоцията или да ни го изпрати
на адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 139, до Кооперация Панда за Faber-Castell.
5.4. Един участник може да участва с неограничен брой талони в посочения Срок на
Промоцията.
ЧАСТ 6. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
6.1. Промоцията стартира на 01.07.2017 г. и приключва на 15.10.2017 г. („Срокът на
Промоцията“).
6.2. Крайният срок за пускане на талоните в специалните урни за талони е 15.10.2017г.
включително. Организаторът няма да предоставя награди за талони пуснати или изпратени
след посочената дата, както и за невалидно попълнени талони. За невалидно попълнени ще
се считат талони, в които липсват данни, необходимия брой стикери или талони, в които
има зачертавания или нечетлива информация.
.ЧАСТ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
-

5 семейни екскурзии през периода октомври – декември 2017, за да видиш
Замъка на Faber-Castell в Щайн – Германия в Коледна премяна. Екскурзиите са
осигурени за тричленно семейство и е подбран целенасочено периода им, така че да
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съвпадне с Коледния пазар в стария град на Нюрнберг. Печелившите ще имат
възможност да видят и обиколят с екскурзовод замъка, музея на молива и
производството на Faber-Castell. Да се насладят на традиционния немски Коледен
пазар в града и да посетят стария град като и да видят катедралите и
забележителностите му. Наградата включва транспортни разходи, нощувки,
организирани посещения до посочените в текста обекти. Общия престои ще е 3 дни
включващ пътуванията.
-

10 комплекта – бюро и стол - – бюрата са от новата ни марка Нарбутас, а столовете
са удобни и цветни – модел Монти, така че всеки печеливш ще може да си избере
между 16 цвята своя стол

-

300 несесера Faber-Castell съдържащи 900 Grip акварелни молива Faber-Castell –
всеки несесер съдържа по 3 броя различни цветове Grip акварелни молива FaberCastell

Посочения брой награди е общ за целия период на Промоцията.
ЧАСТ 8. ТЕГЛЕНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ УЧАСТНИЦИ И ПОЛУЧАВАНЕ НА
НАГРАДИТЕ
8.1. Печелившите участници ще бъдат изтеглени от комисия, съставена от трима
представители на Организатора, чрез томбола на базата на надлежно и четливо
попълнените талони, които са били пуснати в специалните урни за талони съгласно
изискванията на Официалните Правила в рамките на Срока на Промоцията. За тегленето
на печелившите участници комисията ще състави протокол.
8.2. Тегленето на печелившите участници ще се проведе на 28 октомври 2017г с голям
празник, като точният час и място ще бъдат обявени на сайта и фейсбук страницата на
Организатора: – www.faber-castell.com и www.facebook.com/faber.castell.bg.
8.3. Всеки участник има право да спечели една награда с една талон, т.е. ако бъде изтеглен
като печеливш участник с един талон, участникът не може да участва за следващите
категории награди със същия талон. Участникът може да участва за другите награди с други
надлежно попълнени талони, които е пуснал в специалните урни за талони в Срока на
Промоцията.
8.4. Тегленето започва от голямата награда към по-малките, за да могат всички участници да
играят за голямата награда.
8.5. Организаторът ще уведоми печелившите участници на посочения от тях в талона
телефонен номер в рамките на до 5 /пет/ работни дни след датата на томболата и ще уточни
срока за получаването на наградите.
8.6. Наградите се получават от Търговския обект, посочен в талона. При получаването на
наградата печелившият участник трябва да представи лична карта и касова бележка, като
касовата бележка не е задължителна и подпише приемо-предавателен протокол.
Организаторът не поема пътните и каквито и да е било други разходи, необходими във
връзка с получаване на наградата.
ЧАСТ 9. ЛИЧНИ ДАННИ
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9.1. Личните данни (имена, адрес, телефон за връзка) на всички участници в Промоцията се
обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни („ЗЗЛД“). С участието си
в Промоцията, участниците дават изричното си съгласие предоставените от тях лични
данни да се обработват от Организатора за целите на организиране на Промоцията и за
целите на директен маркетинг по смисъла на чл. 261, алинея 2 от Закона за електронните
съобщения, включително да предоставят тези данни на трети лица, ангажирани с
организиране на Промоцията по възлагане от Организатора. Предоставянето на личните
данни има доброволен характер.
9.2. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни по реда на ЗЗЛД и
е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните
данни на участниците.
9.3. Всеки участник има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Организатора:
•

да заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не
отговаря на изискванията на ЗЗЛД,

•

да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко
заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната
точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с
прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на
личните данни на Участника, продължаване на участието му в Промоцията няма
да бъде възможно.

9.4. Всеки участник може да получи достъп до отнасящите се до него лични данни.
Правото на достъп се осъществява с писмено заявление до Организатора на лични данни,
изпратено в съответствие със ЗЗЛД. Участникът може да упражни своето право по
настоящата точка безплатно.
9.5. Всеки участник може да възрази пред Организатора срещу обработването на личните
му данни при наличие на законово основание за това. Когато възражението е основателно,
личните данни на съответния Участник няма повече да бъдат обработвани и следователно
участието му в Промоцията няма да бъде възможно.
9.6. Всеки участник може да възрази срещу обработването на личните му данни за целите
на директния маркетинг, като изпрати имейл на Организатора с изрично искане за това.
9.7. С попълването на талон за участие в Промоцията, всеки участник дава своето свободно
изразено, конкретно, информирано и недвусмислено съгласие Организаторът да
обработва личните му данни (имена, адрес, телефон за връзка) за целите, посочени в чл.
9.1. по-горе и, декларира, че е запознат, с:
•

данните, които идентифицират Организатора и неговите представители;

•

категория на получателите, на които могат да бъдат разкрити данните;

•

целите на обработка на личните данни;

•

доброволния характер на предоставянето на данните;

•

правото на заличаване, коригиране или блокиране на личните данни,
обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД;

•

правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на
директния маркетинг;

ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ
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10.1. Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела за
собственост на талоните.
10.2. Споровете, свързани с правото на собственост върху талона, не засягат и не опорочават
предоставянето от Организатора на награда на участника, предоставил талона.
103. Всички предявени талони подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от
него трето лице.
10.4. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участие в
Промоцията, която се е забавила, била е невъзможна или неуспешна в резултат на
технически проблеми с комуникационните системи.
10.5. Ако участникът е посочил чужди данни в талона (име, адрес и/или телефонен номер),
които принадлежат на друго лице Организаторът не носи отговорност за спорове и за
претенции, произтичащи от участието в Промоцията.
10.6. Организаторът няма задължение да води кореспонденция с участниците, чиито талони
не са били изтеглени като печеливши.
10.7. Организаторът не носи отговорност за вреди, които изцяло или отчасти, пряко или
косвено са резултат от приемането, притежанието, употребата на награда, спечелена от
Промоцията или участие в тази Промоция и свързаните с нея дейности.
ЧАСТ 11. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА
ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
11.1. Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен
еквивалент.
ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
12.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време,
обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай, че
констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на
форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба,
недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от участник,
Организаторът има право да го дисквалифицира. В тези случаи на участниците не се дължи
компенсация.
ЧАСТ 13. СПОРОВЕ
13.1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по
взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от
компетентните съдилища в Република България.
ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ
14.1. С участието в тази Промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на
награда, техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат
използвани от Организатора в аудио, видео и печатни материали, за което той не им дължи
заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът
или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставен от тях телефон за контакт, е-
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мейл или адрес за кореспонденция по време и във връзка с Промоцията, а също и в период
от 6 месеца след края й.
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