ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
за организиране на игра „Спечели почивка на море или планина“
Раздел I
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ИГРАТА
„Спечели почивка на море или планина“
2. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
Дружество „Феърплей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 131468770, със седалище
и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх № 51Б, (Организатор).
3. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
3.1. С участието си в Играта участниците приемат изложените тук oфициални правила.
3.2. Официалните правила са публично оповестени и са достъпни за целия период на
Играта на интернет страницата на www.fpihotels.com
3.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя официалните правила,
като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет
адрес: www.fpihotels.com.
4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ
Програмата се организира и провежда на територията на Република България.
5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта страртира в петък 29.11.2019 г. в 10:00 ч. и продължава до събота - 30.11.2019 г.
до 18:00 ч. (българско време).
6. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
6.1. Право на участие в играта имат всички посетители на изложение „Tavel Expo”,
което ще се проведе в в НДК, гр. София, навършили 18 години.
6.2. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт
от Организатора.
6.3. Регистрацията е задължително условие за участие в играта.
7. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
7.1. Всеки посетител ще може да се включи в Играта, като в периода, посочен в точка 5,
посети щанда на Организатора в НДК.
7.2. Всеки индивидуален Участник участва еднократно в томболата.
7.3. За да получи правото да участва в томболата за спечелване на една от наградите,
Участникът следва да отговори на следния въпрос „На кое от посочените места, бихте

желали да прекарате ваканцията си“, маркирайки избраното от него място измежду
предоставените снимки на различни места в почивните обекти на Организатора.
8. НАГРАДИ
8.1. Играта предоставя общо 2 награди:
- 2 нощувки със закуски за двама, настанени в двойна стая в Апартаментен хотел
„Свети Иван Рилски“, гр. Банско, в периода от 03.03. – 20.06.2020 г., без празнични
периоди. В настаняването е включено ползването на вътрешен отопляем басейн, 2
сауни, парна баня, релакс зона, Wi-Fi, туристически данък и застраховка.
- 2 нощувки със закуски за двама, настанени в студио в комплекс „Санта Марина“, гр.
Созопол, в периода 20.04. – 04.06.2020 г., без празнични периоди. В настаняването е
включено ползването на 5 външни басейна, Wi-Fi, паркинг, туристически данък и
застраховка.
8.2. Избирането на печелившите участници, ще бъде на лотариен принцип. Ще бъдат
изтеглени 2-ма победители, които отговарят на посочените в точка 6 условия.
8.3. Наградите ще бъдат изтеглени на 04.12.2019 г.
8.4. Повече информация за наградите може да видите в Раздел II.
8.5. Организаторът ще се свърже с печелившите участници в срок от 3 работни дни
след изтеглянето им на посоченият от тях имейл адрес по време на регистрацията им за
участие в играта.
9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДАТА.УВЕДОМЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ
9.1. Получаването на наградата ще стане по електронен път като Организаторът ще
изпрати електронен ваучер на печелившите на посоченият от тях имейл адрес по време
на регистрацията им за участие в играта. За да използва ваучъра за настаняване,
печелившият участник следва да се запознае и спази общите условия посочени в Раздел
II.
9.2. За да използва наградата участникът следва надлежно да се легитимира.
9.3. Участникът губи правото си да ползва награда в следните случаи:
l) ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени във
ваучера , изпратен съгласно разпоредбата на точка 9.1. от настоящите правила;
2 ) ако не я използва в посочения срок;
9.4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с
друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица.
10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИТЕ
10.1. Организаторът ще обработва предоставените от участника данни при стриктно
спазване разпоредбите на Общ регламент относно защита на личните данни на
физически лица (Регламент (ЕС) 2016/679). Организаторът е предоставил публично на
своя сайт информация изпълнявайки разпоредбите на чл.13 от Регламента.
10.2. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на
Организатора публикуваното от тях съдържание.

10.3. 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 и разпоредбите на Регламент
(ЕС) 2016/679“ означава Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за
отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент относно защитата на данните“),
обнародван в Официален вестник на Европейския съюз на 4 май 2016 г.
10.4. С участието си в играта, участникът предоставя декларация - съгласие, с която
декларира своето съгласие да предостави личните си данни и е съгласен те да бъдат
използване за целите на играта от Организаторът.
10.5. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва
предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на
спечелилия участник в Играта.
10.6. С включването в Играта, всеки участник приема имената му да бъдат
съобщени/обявени и/или публикувани с цел посочване на лицето като спечелило.
10.7. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на
личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно
оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на
участника.
11. ОТГОВОРНОСТ
11.1. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми във връзка с Играта.
Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки
срокове.
11.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои
желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на
Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни,
информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин,
дължаща се на действия на ползвателите на интернет страницата или на използвания от
тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на
Играта.
11.3. Организаторът на играта не носи отговорност, ако наградата не бъде доставена
поради подадени от участника неточни или непълни имена, адрес за връзка.
11.4. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на награда да
бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в
противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване
извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до

манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва
правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи
спечелена в резултат на такива действия.
12. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА
12.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите официални
правила в хода на Играта, при условие, че промените не са неблагоприятни за
участниците. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в
писмена форма и ще имат действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от
публикуването им на своята интернет страница.
12.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, като
обяви това на своята интернет страница. При прекратяване Организаторът не дължи
компенсация на участниците.

Раздел II
ИГРА:
„СПЕЧЕЛИ ПОЧИВКА НА МОРЕ ИЛИ ПЛАНИНА“
НАГРАДИ:
„2 НОЩУВКИ В АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ“, ГР.
БАНСКО“
и
„2 НОЩУВКИ В КОМПЛЕКС „САНТА МАРИНА“, ГР. СОЗОПОЛ“
Общи условия
 Периодът, в който може да се ползват нощувките е 03.03-30.06.2020 г. в Банско и
20.04.-04.06.2020 г. в Созопол.
 Наградите включват съответния брой нощувки (2) със закуски за двама души
при настаняване в двойна стая/студио.
 Изисква се предварителна резервация, направена миниум една седмица преди
датата на настаняване.
 Наградите включват безплатно ползване на интернет и всички такси.
 „ФеърПлей Пропъртис Мениджмънт“ ЕООД си запазва правото да откаже
резервация в случай, че няма свободни стаи за желания период. Резервацията се
счита за валидна само при получаване на резервационно потвърждение.
За допълнителна информация и резервации:
Tel: 02 810 77 00
reservations@fpihotels.com

