
ОБЩИ УСЛОВИЯ 

„Power FM Предсавя лоялната карта на мол Galleria” 

 

1. Общи положения 

1.1 Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на 

изложените по-долу официални правила на Кампанията, наричани за краткост 

“ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”. 

 

1.2 Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за 

целия период на провеждане на Кампанията на Интернет адрес: 

http://www.powerfm.bg. 

 

1.3 Организаторът на Играта, Пауър Медия ЕООД, си запазва правото да допълва и/или 

променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила 

след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.powerfm.bg . 

 

1.4 Участниците се съгласявт автоматично с Общите условия на Играта при отговор на 

публикуваните въпроси и следва да се съобразяват с тях през целия период на 

провеждане. 

 

2. Условия 

2.1 Период на Играта  - кампанията стартира на 7.03.16 и продължава до 18.03.16 

включително. 

2.2 Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, което има постоянен адрес 

в Република България, притежава телефонен номер към български мобилен 

оператор и има навършени 14 години. Нямат право да участват служителите в 

търговските обекти на територията на мола, служителите на “Галерия Бургас” АД, 

както и членове на техните семейства.  

2.3 За да вземат участие в Играта, участниците трябва да отговорят правилно на въпрос 

зададен в рамките на рубриката „Power FM представя лоялната карта на мол 

Galleria”, излъчвана на честотите на Power FM в посочения период. След задаването 

му в ефир, той бива публикуван на уебсайта www.powerfm.bg, както и във Facebook 

фен страницата на Организатора.  

2.4 Участниците могат да отговарят на уебсайта www.powerfm.bg в секцията „Power 

Активност” или в смартфон приложението на Организатора като задължително 

изискване е да отговорят от личния си Facebook профил. Всеки участник има право 

да даде само 1 (едно) предположение за правилен отговор дневно, независимо 

къде е отговорил. 

2.5 Правилният отговор и тегленето на печелившия се обявяват на следващия ден 

преди старта на първата рубрика за деня. В случаите, когато следващия ден е 

почивен или официален неработен, отговора се обявява в първия работен ден. 

2.6 В Играта ще бъдат раздадени десет парични награди по 50лв за всеки един от дните 

на провеждане. Получаването на наградата става на място в мол Galleria, на бюро 
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„Информация”. За да получи сумата от 50лв кеш спечелилият участник трябва да 

предостави лична карта удостоверяваща самоличността му и касови бележки за 

извършени покупки от магазини за мода и/или аксесоари в мол Galleria на стойност 

не по-малка от 50,00лв. Суми няма да бъдат изплащани при неизпълнение на 

условията по тази точка. 

Информация за магазините, от които се приемат касови бележки за осребряване на 

наградата участниците могат да получат на бюро „Информация” в мол Galleria. 

 

2.7 Участници непотърсили своите награди  до 31.03.2016г губят правото си да получат 

паричната сума посочена в настоящите Общи условия. 

 

3. Авторски права 

3.1 „Power FM представя лоялната карта на мол Galleria” е идея и реализация на 

Организатора на Кампанията.  

 

3.2 Всички текстове, музикални подложки и записани аудиоматериали изполвани по 

време на Кампанията са собственост на Организатора. Излъчването им на публични 

места и използването им в други медии е недопустимо и не може да се случва без 

писменото  съгласие на Организатора. 

 

4. Публичност 

4.1 Организаторът си запазва правото да публикува снимки или материали, 

предоставени от печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат 

за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на 

печелившите участници и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване 

на законодателството за защита на личните данни. 

 

4.2 Участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да 

комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на играта и в 

период 90 календарни дни след края й. 

 

4.3 Участниците в Кампанията нямат право да участват в мероприятия и да дават 

интервюта по въпроси, свързани с промоцията, без предварителното съгласие на 

Организаторите. 


