SAVEX SUPER CAPS
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В ИГРАТА
Играта се провежда в периода от 09.05.2018 г. до 06.06.2018 г.

I.

ОРГАНИЗАТОР

1.1. Играта SAVEX SUPER CAPS („Играта“) се организира и провежда от „Фикосота” ООД, със седалище
и адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48, с ЕИК: 837055835, наричано по-долу, за краткост
„Организатор”.
1.2. Изпълнител на Играта е “СПОТС МЕДИА” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.
„Йоан Екзарх“ № 5, ЕИК: 200811344, представлявано от Павел Чолаков - Управител, наричано по-долу за
краткост „Изпълнител”.
1.3. Официалните правила на Играта („Правилата“) са публикувани на интернет страницата на
http://superlesnosuperaromatno.com, където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който
позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Правила в
съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от
Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта.
1.5. Играта SAVEX SUPER CAPS се организира с рекламна цел за популяризирането на търговска марка на
Организатора “Savex”.

II.

ПЕРИОД И МЯСТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

2.1. Играта започва на 09.05.2018 г. и продължава до 06.06.2018 г.
2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Играта ще бъде проведена на територията на Република България на специално разработена за целите
на Играта интернет страница - http://superlesnosuperaromatno.com

III.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Играта право на участие има всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице, което пребивава на
територията на Република България. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи за
„Фикосота” ООД, “СПОТС МЕДИА” ООД, както и техни преки родственици, включително: деца, родители,
братя, сестри, съпрузи.

IV.

СВОБОДНО УЧАСТИЕ

4.1. Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка.
V.

НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА И ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
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5.1. За да участва в Играта, участникът трябва да влезе в интернет страницата на Savex http://superlesnosuperaromatno.com, където e разположена информация за стъпките, които участникът трябва
да следва, за да участва. Участникът трябва да натисне бутона „Участвай“, да се запознае с трите факта за
иновацията посредством видеоклип. Участникът трябва да изгледа въвеждащо видео или да натисне бутон
„пропусни“ и да отговори на три въпроса, свързани с иновацията. При правилни отговори на въпросите
Участникът се насочва автоматично към друга страница, в която следва да натисне бутон „регистрирай се“
и да приеме приложението със своя Фейсбук профил. Всеки потребител има право да участва само един път
в Играта, т.е. да направи само една регистрация. След успешна регистрация, Участникът е пренасочен към
страница, в която може да сподели „късмет“ с приятелската си листа във Фейсбук.
5.2. На всеки 7 дни от периода на Играта, ще бъдат изтегляни по 25 участника измежду всички отговорили
правилно на въпросите. Изтеглените участници печелят една от наградите по т. 7.1.1. от настоящите
Правила. След изтичане периода на Играта, на 06.06.2018., освен последните 25 седмични победителя, ще
бъдат изтеглени и други 5 участника измежду всички отговорили вярно на въпросите в Играта за периода
на Играта. Печелившите участници се теглят автоматично, чрез специално разработен за нуждите на Играта
софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и
Организатора. Печелившите участници, се обявяват в срок до 5 работни дни от тегленето на интернет
страницата на играта, в подраздел „Печеливши“. Всички печеливши в рамките на 5 дни след проведеното
теглене ще получат съобщение на предоставения посредством регистрацията с фейсбук имейл, чрез който
са се регистрирали в играта, с информация за спечелена награда и информация за начин на получаване на
наградата си. В срок от 14 дни от получаване на съобщението по предходното изречение, спечелилият
участник следва да отговори на него и ако желае да получи наградата си да остави данни за доставка (три
имена, адрес и телефон за връзка). След изтичане на 14-дневния срок от получаване на съобщения в
доброволно предоставения от участника имейл, участник, който не е предоставил данни за доставка, губи
правото на награда.
5.3. Наградите ще бъдат доставени до печелившите участници чрез куриер, за сметка на Организатора, на
посочен от тях адрес, до 30 работни дни от предоставяне на данни за доставка, съгласно т. 5.2. от настоящите
Правила. Наградата може да бъде получена лично от печелившия. Допуска се наградата да бъде получена
на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е
получил наградата от името на печелившия.
5.4. Награди, непотърсени в 14-дневен срок от момента на получаване на Фейсбук съобщението за
спечелена награда, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез допълнителна томбола, измежду
останалите участници в срок, не по-късно от 30.08.2018г.
5.5. Забранени са действия от страна на участници в Играта, 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 Правила, включително, но не само действия, за: a) добавяне на регистрации
"автоматично", вместо участниците; б) получаване на повече от една регистрация от едно лице; в)
използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на
съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в
Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите
Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до
манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва
правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните
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участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда
или награди.

VI.

УСЛОВИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ

6.1. За да спечели, участникът в Играта трябва да e изпълнил всички изброени по-долу условия:
A. Да отговаря на условията за участие, изброени в т. 3 и т. 5 от настоящите Правила;
B. Да е изтеглен в томболата;
C. Да предостави данни за доставка на наградата в рамките на 14 дни след получаването на съобщение по
имейл за спечелена награда. В случай, че не спази условията описани в т. 5.2., печелившият губи правото
си на награда, като последната ще бъде предоставена на друг участник чрез провеждането на нова томбола
при условията на т. 5.4.
6.2. С участието си в Играта, участникът се съгласява, данните, с които се е регистрирал в интернет
страницата на Играта да бъдат публикувани на описаните в раздел VII, с цел посочване на лицето като
печеливш и информиране на трети лица относно броя на спечелените награди.
6.3. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за доставка на наградите или
сгрешени e-mail адреси на участниците в Играта. Организаторът не поема отговорност и в случай, че трето
лице, различно от печелившия участник, се е легитимирало като негов представител и е получило наградата
от името на печелившия, а в последствие не е предоставило наградата на печелившия.
6.4. Приемайки награди със стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение
по смисъла на разпоредбата на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
(ЗЗДФЛ) и всички свързани задължения в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на
Годишна данъчна декларация.
6.5. Организаторът, както и Изпълнителят не носят каквато и да е отговорност за данъци, такси или други
данъчни задължения на печелившите, възникнали във връзка с участието им в настоящата Игра.

VII.

НАГРАДИ

7.1. Наградите в Играта са както следва:
1. Перална машина Whirpool Supreme Care FSCR70414– общо 5 (пет) броя.
2. Кутии Savex Super Caps (20 капсули / 1 кутия) – общо 100 (сто) кутии Savex Super Caps.
7.2. Не се допуска замяната на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други
замени.
7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за:
7.3.1. повреди и дефекти в наградите;
7.3.2. невъзможност за осъществяване на контакт със печеливш участник, поради сгрешени или невалидни
данни, предоставени от участник в Играта.
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7.3.3. в случай, че трето лице, различно от печелившия участник, се е легитимирало като негов представител
и е получило наградата от името на печелившия, а в последствие не е предоставило наградата на
печелившия
7.4. Сроковете за теглене на печеливши са както следва:
За период 9.05-16.05.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20
капсули).
За период 17.05-23.05.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20
капсули).
За период 24.05-30.05.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20
капсули).
За период 31.05-07.06.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20
капсули).
За период 31.05-07.06.2018 година – 25 печеливши, които да получат кутия капсули Savex Super Caps (20
капсули) и 5 печеливши, които да получат перална машина Whirpool Supreme Care FSCR70414

VIII.

ПРАВНИ СПОРОВЕ

8.1. Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с
притежаването или собствеността върху спечелените награди, както и спорове, свързани с евентуални
разходи, направени от участниците във връзка с тази Игра.
8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в
Играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни
ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.

IX.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

9.1. Настоящата Игра важи до края на промоционалния период, описан в точка 2.1.
9.2. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на посочения в т. 2.1. срок по решение на
Организатора или при появата на събитие, представляващо непреодолима сила или случайно събитие,
съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини
не може да продължи настоящата Игра.

X.

РАЗНИ

10.1. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й.
С включването си в Играта, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани на интернет
страницата на Savex - http://superlesnosuperaromatno.com с цел обявяване на печелившите в Играта.
10.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои лица 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. Тези обстоятелства
могат, интернет доставчика, причинени да се дължат също на технически проблеми, които могат да
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попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера от технически проблеми и/или голям
трафик на мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства може да бъдат повреди
или недостатъци, които да се отразят върху оборудването, приложенията и/или личните данни,
принадлежащи на участниците или трети лица след записване за участие в играта. Тези обстоятелства също
могат да се дължат на правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на Играта (като
промени в нормативни актове, войни, граждански бунтове, природни бедствия и други), наградите, тяхната
стойност, функционалност и на условията за присъждане и доставка на наградите.

XI.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Участието в Играта е израз на изричното и недвусмислено съгласие на участващите техните лични
данни да бъдат събирани и обработвани от Организатора и Изпълнителя за целите на участието им в Играта.
Целите на обработването на тези данни са: определяне на печелившите в Играта и изплащане на наградите.
За целите на изпращане на награди, данните на участниците ще бъдат предоставени и на куриерската фирма,
натоварена да достави наградите. Организаторът и Изпълнителят гарантират, че личните данни на лицата
няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила. Организаторът и
Изпълнителят гарантират, че ще предприемат всички разумни мерки за запазване поверителността на
предоставените им лични данни. Участниците се считат информирани, че в случай че бъдат избрани за
печеливши, имената им ще бъдат оповестени на интернет страницата на Играта.
11.2. Организаторът и Изпълнителят се задължават да коригират или заличат личните данни на участник,
който е отправил изрично искане за това до Организатора.
11.3. Личните данни на участниците се заличават в срок до 3 (три) месеца след приключване на Играта.
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