ПРАВИЛА НА ИГРАТА “ДНИ НА ЛЮБОВТА С
MIESZKO”
Старт на играта „Дни на любовта с Mieszko“
Играта стартира на 14-ти януари в 10:00 часа с комуникационно съобщение на фейсбук
страницата на Mieszko.
Как да участвате в играта
Отговорете вярно на въпроса колко сърца има на снимката
Харесайте играта
Споделете играта
Харесайте страницата
Официални правила на играта
Играта „Дни на любовта с Mieszko“, наричана по-долу „играта“ се организира от „Си
Комерсиал 7“ с адрес на управление гр. Самоков, ул. „Софийско шосе“ № 9, Бизнес парк
Рила, наричан по-долу, „организатор“.
Организаторът информира участниците за официалните правила на играта с настоящия
документ, чрез публикуването му в интернет страницата на Si Commercial 7 (https://si7.com).
Организаторът си запазва правото да променя едностранно официалните правила на
играта, като промените влизат в сила от момента на публикуването им в интернет
страницата на Si Commercial 7.
Организаторът не е длъжен да информира, по какъвто и да е друг начин участниците за
официалните правила и/или промените в тях.
Организаторът приема, че всеки един от участниците потвърждава с участието си, че
предварително се е запознал с официалните правила на играта и е съгласен с тях.
Всеки участник е длъжен да следи за публикуване на промени в официалните правила
на играта.
Организаторът на играта не е длъжен да уведомява участниците по никакъв друг начин
за промени в официалните правила на играта.

Продължителност на играта
Играта стартира на 14.02.2017г. в 10:00 часа сутринта и продължава до 10:00 часа
сутринта на 20.02.2017г.
Всички отговори, получени след определения срок няма да бъдат взимани под
внимание от организатора и няма да участват при разпределяне на наградите.
Кой и как ще спечели
Печелят седем участници, които ще бъдат определени на случаен принцип (електронен
жребий) и имената им ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Mieszko на
20.02.2017г.
Награди
За периода на играта ще бъдат раздадени:
5 награди, включващи по 1 брой кутия бонбони „Magnifik“ за всеки един печеливш.
Имената на печелившите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Mieszko
https://www.facebook.com/MieszkoBulgaria/, на 20.02.2017 г.
Организаторът си запазва правото да замени обявената награда с друга, на същата
равностойност.
Наградите не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност или за друга
материална или нематериална изгода.
Един участник може да спечели само една награда.
Доставка на наградите
Всеки от печелившите трябва да се свърже с организатора чрез лично съобщение на
фейсбук страницата Mieszko, в което да предостави трите си имена, телефон за връзка,
както и адреса, на който наградата му да бъде изпратена.
Всеки печеливш има на разположение 5 работни дни, до 27.02.2017г., включително,
след обявяване имената на печелившите, за да предостави на организатора
необходимите данни за доставка. В противен случай наградата ще бъде използвана за
следващи активности на организатора.
Наградите ще бъдат изпратени по куриер на печелившите в рамките на 20 работни дни
след обявяването на имената им, като печеливши във фейсбук страницата Mieszko, до
20.03.2017г., включително.
При получаване на наградата си всеки печеливш е длъжен да се идентифицира с лична
карта или друг документ за самоличност.

Ако лицето, спечелило награда е под 18 години трябва да предостави лична карта,
заедно с документ от родител или законен настойник, който да удостоверява тяхната
родствена връзка.
Организаторът на играта не носи отговорност ако някой от печелившите не се свърже с
него в официално обявения срок и не предостави адрес за доставка. Свързването на
печелившия след обявения срок не задължава организатора да му предостави награда.
Организаторът на играта не носи отговорност в случай, че някой от печелившите е
предоставил грешна или некоректна информация за телефонния си номер, адрес на
доставка или три имена.
В случай, че наградата не може да бъде доставена по независещи от организатора
причини (грешен телефонен номер, грешен адрес, грешни имена и т.н.), тя ще бъде
използвана при следващи активности на организатора.
Наградата може да бъде получена на адреса, посочен от печелившия, от друго лице,
само ако то удостовери писмено, че е получило наградата от свое име в полза на
печелившия.
Разходите по доставката се поемат от организатора, до първия опит за доставка на
награда или до определените такива според условията на куриерската фирма. Следващи
посещения или опити за доставка на наградата се заплащат от печелившия.
Право на участие
Право на участие в играта имат всички физически лица с местожителство България,
навършили 18 години. Изключение правят служителите на организатора „Си Комерсиал
7“, както и членовете на техните семейства.
Лицата ненавършили 18 години трябва да вземат разрешение от родител или законен
настойник преди да вземат участие в играта и да предоставят свои лични данни на
организатора.
Участието в играта не е обвързано с покупка.
Всеки участник има право на едно участие в играта от своя фейсбук профил.
Участниците, които използват повече от един свой фейсбук профил ще бъдат
автоматично изключени от играта.
Всяко друго действие от участник, което нарушава, променя или увеличава неговия шанс
за печалба или този на друг участник, извън описания механизъм в настоящите
официални правила, дава право на организатора да дисквалифицира този участник или
тези участници от играта.

Всеки участник, който се опита да наруши или наруши официалните правила на играта
ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора.
Решението за дисквалификация е изцяло на организатора и той не дължи обяснение за
начина на определяне на опита за нарушение или нарушение на официалните правила
на играта.
Прекратяване на играта
Организаторът си запазва правото да прекрати играта по всяко време в случай, че
настъпят съществени злоупотреби и/или неспазване на официалните правила на играта.
В този случай организаторът не дължи компенсация на участниците за тяхното участие в
играта и няма да носи отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи от
участниците.
Лични данни
С участието си в играта, участниците се съгласяват, че предоставят личните си данни на
организатора доброволно, като необходимо условие за участие в играта.
Участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, снимки
или други лични данни могат да бъдат използвани от организатора в аудио, печатни или
видео материали, без организатора да им дължи заплащане затова.
Публикации от участниците
Участниците в играта се съгласяват, че носят отговорност за всяка публикация, подадена
от тях на фейсбук страницата на Mieszko.
Участниците нямат право да публикуват информация, чието съдържание е
клеветническо, нецензурно, расистко, оскърбително, заплашително, незаконно и/или
противоречи, на който и да е закон от българското законодателство.
Организаторът има право да изтрива публикации от участници, чието съдържание счита,
че не отговаря на темата на играта, включително клеветнически, заплашителни,
осъдителни, подтикващи към престъпление, нарушаващи личните или обществените
права или който и да е закон на република България.
Организаторът си запазва правото да използва предоставените от участниците
публикации на фейсбук страницата на Mieszko за всякакви комерсиални или
некомерсиални цели, без да дължи заплащане или компенсация затова на участниците
или на трети страни.

Територия на играта
Играта се провежда на български език, във фейсбук страницата на Mieszko
https://www.facebook.com/MieszkoBulgaria/

