
 

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА на играта на PLOVDIV PLAZA 

„Колелото на късмета” 

 

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Колелото на късмета”. 

Организатор: 

Организатор на играта „Колелото на късмета” („Играта”) е Пловдив Плаза ЕАД, наричано по-

долу за краткост „Организатор”. Организаторът си запазва правото да допълва или променя 

Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет 

страницата https://plovdivplaza.bg/ . Играта се провежда от 17.12.2018 до 31.12.2018 г. 

Право на участие: 

Право да участват в Играта имат всички физически лица на възраст над 16 (шестнадесет) 

години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Организатора и 

свързаните с организацията на Играта лица. 

Описание на играта: 

Играта „Колелото на късмета“ се провежда на специално обособен кът на ниво 0 в PLOVDIV 

PLAZA, с адрес: Пловдив, ул. Д-р Георги Странски, с работно време: Понеделник - Петък, 17:00 – 

19:00 часа. 

1) Условия за участие 

Всеки посетител може да се включи като участник в Играта, без да е задължен да прави 

покупки в търговския център. 

Регламент за брой участия: 

- Всеки участник може да играе един път на ден 

- Всеки Участник може да се включи в Играта неограничен брой пъти по време на 
периода й, като всеки път трябва да отговаря на гореописаните условия за участие. 

2) Същност на играта 

Всеки Участник, изпълнил условията за участие в играта, има право да завърти „Колелото на 

късмета“ на обособения кът. След като спре въртенето на колелото на определен сектор, 

участникът печели Наградата от марката, чието лого се намира на сектора. 

Организаторът си запазва правото да променя условията на Играта по всяко време. 

https://plovdivplaza.bg/
http://www.serdikacenter.bg/


 

 

Награди 

Наградите в Играта „Колелото на късмета“ можете да видите в Приложение 1. Спечелилият 

награда в Играта получава ваучер за получаване на наградата. Наградата се получава на място 

в магазина, който я е предоставил в деня на спечелването или на следващия ден. Наградите, 

предоставени от PLOVDIV PLAZA, се получават на място от промо екипа обслужващ Колелото на 

късмета, веднага след спечелването им. 

Организаторът си запазва правото да променя броя и реда на наградитете, описани в 

Приложение 1 по всяко време на кампанията. 

Защита на личните данни: 

Участниците предоставят личните си данни в Играта доброволно. Организаторът съхранява 

поредоставените данни според Закона за защита на личните данни и ги използва само и 

единствено за целите на Играта. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни, 

събрани за целите на Играта, на трети лица, без Участниците да бъдат уведомени и без тяхното 

предварително разрешение. Всеки участник има право да поиска достъп, поправяне или 

изключване на неговите лични данни от базата данни на Организатора, като изпрати писмено 

искане до Организатора. 

Други: 

Играта се прекратява  с  изтичането  на  срокa,  посочен  в  настоящите  Официални  правила. 

Организаторът не носи отговорност за непълни или неточно предоставени данни на участника. 

При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно 

споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за 

решаване от компетентен съд. 

Официалните правила на Играта са изготвени, публично оповестени и достъпни за целия 

период и продължителност на Играта на адрес: https://plovdivplaza.bg/ 

Като участват в Играта, участниците се съгласяват да спазват условията на настоящите 

Официални правила. 

Организаторът не следва, при никакви обстоятелства, да бъде отговорен за забавяния, 

промени и технически смущения. Организаторът не следва да бъде отговорен за евентуални 

неизпълнения на задълженията си по причини, свързани с форсмажорни обстоятелства или 

други причини, извън контрола му. 

Организаторът си запазва правото да предприеме всички необходими мерки в случай на 

измама или опити за измама, които могат да рефлектират негативно върху имиджа на Играта. 

Всеки опит за измама ще доведе до дисквалифициране на Участника. 

https://plovdivplaza.bg/


 

 

Участниците носят отговорност за всички разходи, направени от тях, в резултат на участието им 

в Играта. 

Участникът е отговорен за всички разходи, данъци и такси, породени в резултат на участието 

му в или на спечелването на награда в Играта. 

Наградата следва да бъдат такава, каквато е посочена по-горе и не следва да може да се 

заменя. Няма да бъде предлагана нейната парична равностойност. Ако, в следствие на 

обстоятелства извън контрола на Организатора, той не може да предостави посочената 

Награда (и), Организаторът си запазва правото да предостави заместваща Награда на същата 

или по-висока стойност. 

Всички лични данни, включително, но не само името на Участника и/или и-мейл адреса ще 

бъдат използвани единствено във връзка с тази Игра и няма да бъдат предоставяни на трети 

страни, освен за целите на Играта (включително бъдещи промоции). 

Приложение 1 – Награди, предоставени от Организатора и магазините на територията на 

PLOVDIV PLAZA за Играта „Колелото на късмета“ 

Обект предоставящ наградата Награда 

SDI 

подаръчен ваучер за "Застраховка ЗА ДОМА" с покритие от 55 000 

лв. 

Radiant спа процедура за лице, след предварително записан час 

Comsed and Ciela ваучер на стойност 10 лв. 

ССС ваучер 30% отстъпка 

Douglas лак за нокти 

Burger Chef 1 бр. Меню по избор за всеки талон 

Orange талони за 15% намаление 

Starbucks карта за отстъпка 15% 

Ton Bonbon 

ваучер за 50 лв в Луна Парк 1бр 

ваучер 5 бр х 20 лв 

ваучер 10 бр х 10 лв 

Yozzy Pasta талон за порция паста по избор на клиента 

Ximi Vogue ваучери на стойност 2 лв. 



 

 

Joy Optics 

15 или повече талона за 30% отстъпка и безплатен очен преглед, 

както и два ваучера за пазаруване в оптиката на стойност по 50 лв. 

Djoit талон за отстъпка 20% 

ICB талон за отстъпка 20% 

Denix Предметни награди 

 

 


