ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА “ОТ МОЛ ВАРНА ЕАД С ЛЮБОВ”
– 2018 ГОДИНА

I. Организатор на играта
Играта се организира и провежда от Търговски и развлекателен комплекс Мол Варна ЕАД,
гр. Варна, бул. „Владислав Варненчик” № 186 („Организатор на играта”). Участниците в играта
се задължават да спазват изложените по-долу Официални правила.
Организаторът на играта си запазва правото да променя и допълва Официалните правила.
Промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на www.mallvarna.bg
Официалните правила са публични и са достъпни за целия период на играта на
www.mallvarna.bg
II. Продължителност на играта
Играта „От Мол Варна ЕАД с любов” се провежда за периода от 1 до 14 февруари 2018 година.

III. Територия на играта
Играта „От Мол Варна ЕАД с любов” се организира и провежда на територията на търговскоразвлекателен комплекс на Мол Варна ЕАД.
IV. Механизъм на играта
Всеки клиент, осъществил покупка на стойност над 20 лв. в който и да е от търговските обекти
на територията на Мол Варна ЕАД през периода 1 – 14 февруари 2018 г., може да получи от
бюро Информация луксозно изработена картичка – Валентинка. Във вътрешната си част всяка
картичка съдържа 6-цифрен уникален код и носи на своя притежател конкретна награда или
романтично пожелание за празника. Участниците в играта има възможност да спечелят един от
четирите незабравими уикенда за двама в престижния спа хотел „Сейнт Джордж” - Поморие
или в елитния комплекс на винарска изба „Братя Минкови”, както и някоя от другите над 300
специални награди.
Всеки желаещ да участва следва да представи на бюро Информация в Мол Варна ЕАД касов
бон/бонове, удостоверяващи покупка на упоменатата стойност, срещу което получава картичка.
За да провери късмета си и открие своята награда, притежателят на картичката следва да
въведе своя уникален код на специално обозначеното за играта място в сайта на търговския
център: www.mallvarna.bg
Няма ограничение в броя на участията. За всеки касов бон/бонове над 20 лв. се получава по
една Валентинка, но не повече от десет броя картички за бон над тази стойност.
Уточнение: В играта не участват касови бонове получени при заплащането на комунална
услуга или интернет на територията на търговския център.

V. Видове награди и процедури за получаване на наградите


Три незабравими спа уикенда за двама в хотел „Сейнт Джордж”****, Поморие

*** Уикенд пакетът включва: една нощувка със закуска и вечеря за двама, комплимент в
стаята – вино „Сейнт Джордж“ и шоколадови бонбони; безплатна СПА зона: вътрешен басейн с
хидромасажна зона, солна стая, контрастен душ, суха билкова сауна, фитнес и парна баня.


Един уикенд за двама в елитния комплекс на винарска изба „Братя Минкови” с
дегустация на подбрани вина.

*** Уикенд пакетът включва: една нощувка с вечеря от тристепенно меню сред комфорт и
дискретен лукс в най-очарователната дестинация за винен туризъм и специална дегустация на
селектирани вина.


12 тематични книги на издателство Orange books, предоставени от Orange center;



10 ваучера за пазаруване на стойност 50 лв. всеки от оптики Leonardo;



5 ваучера за пазаруване на стойност 20 лв. всеки от Tendenz;



3 броя козметични комплекта Eau Thermale Avene от аптека Subra, всеки от които
включва: Avene Ysteal Intense (30 мл) – обогатяващ концентрат против бръчки и
термална вода Avene (50 мл) в подаръчен несесер



10 броя подаръчен комплект от Refan: дамски аромат - парфюм (30 мл) и рол-он



10 броя подаръчен комплект от Refan: мъжки аромат - парфюм (30 мл) и рол-он



3 ваучера за консумация на стойност 15 лв. всеки в Бистро Ola Taste of Med;



10 ваучера за 20% отстъпка в Студио за красота Vision R;



3 ваучера за 15% намаление в магазин за бижута и часовници Classic;



50 броя – лак за нокти Color Expert от Golden Rose;



5 броя – рекламни гривни с елементи Swarovski от Eau Thermale Avene, аптека Subra;



2 бутилки вино от винарска изба Prisoe;



15 талона за безплатни посещения на фитнес, бокс, групово занимание или скуош във
спортна зала и фитнес Energy Club;



20 талона за безплатни посещения на два класа по избор в Училище по танци
„Огледало“;



50 броя – ръчно изработени любовни амулети-уникати;



100 броя – меденки Валентинки с тематична декорация от пекарна „Aлекс“.

Процедура по получаване на наградите:
Наградите се получават от бюро Информация (партерен етаж в Мол Варна ЕАД) от 2 февруари
до 28 февруари 2018 година. Важно условие за получаване на наградата е представянето на
картичката
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удостоверяващ данните, посочени в онлайн регистрацията за играта.
Печелившите в играта ще спечелят обявените награди, а не паричната им равностойност.
Получаването на трите големи награди – ваучер за спа уикенд в хотел „Сейнт Джордж”,
Поморие (3 броя) и уикенд за двама във винарска изба „Братя Минкови”, се удостоверява
с приемо-предавателен протокол, подписан от печелившия участник и служител на бюро
Информация.
VI. Право на участие
В играта имат право да участват всички клиенти на Мол Варна ЕАД, пазарували на територията
на търговския център на стойност над 20,00 лв. В играта нямат право да участват служителите
на Мол Варна ЕАД, както и служителите на наемателите в търговския център. Лица под 18

години могат да получат своята награда само в присъствието на техен законен родител /
настойник.
VII. Публичност
Участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените
от тях лични данни и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и
снимки биха могли да станат публични и да бъдат използвани в материали на Организатора,
като не се дължи заплащане от негова страна.
VIII. Отсъствие на парични алтернативи и преотстъпване на наградите
Спечелилите в „От Мол Варна ЕАД с любов” получават обявените предметни награди, а не
паричната им равностойност.
IX. Прекратяване на играта
Организаторът на играта има правото да прекрати кампанията по всяко време, в случай че
настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби или нарушаване на Официалните правила.
Посоченото право е неотменимо. В случай на прекратяване на играта, Организаторът не дължи
компенсации на участниците в нея.

X. Съдебни спорове
Потенциални спорове между Организатора на играта и участниците ще бъдат решавани по
взаимна договорка. В случай, че такава не бъде постигната, спорът ще бъде отнесен пред
компетентния български съд.
Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на официалната страница на играта на
интернет адрес www.mallvarna.bg за периода на играта. Повече информация може да получите
и на телефон 070013111.
С участието си в играта участниците се съгласяват с Официалните правила.

