ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА „120 ГОДИНИ БОРОВЕЦ“
Настоящата томбола е организирана от „БОРОСПОРТ“ АД, ЕИК 122002603 /Организатор/
по случай отбелязването на 120 години к.к. Боровец. Изложените по-долу правила са
задължителни и обвързващи за участниците в томболата. С извършването на което и да е от
действията за участие в томболата, описани в настоящите правила, участниците
потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.
1. Право на участие в томболата има всеки пълнолетен посетител на к.к. Боровец на дата
17 декември 2016 г. (събота), който е попълнил и пуснал талон за участие. Участието
в томболата не е обвързано с покупка на стока или услуга, предлагана от
Организатора.
2. Талон за участие може да бъде получен в Адвенчър център “Бороспорт” на хотел
“Рила”, на касите на “Бороспорт” и в Информационната шатра (“Инфо. Пост”) пред
сцената до хотел “Рила”.
3. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в томболата, са 120 /сто и
двадесет/ броя сезонни лифт карти за ски-зоната на к.к. Боровец, валидни за зимен
сезон 2016/2017 г.
4. Едно лице има право да участва в томболата само с един попълнен талон.
5. Попълнените от участниците талони ще бъдат събирани в обозначена, прозрачна
кутия в Информационната шатра (“Инфо. Пост”) пред сцената до хотел “Рила” до 17
часа на 17.12.2016 г.
6. Всеки желаещ попълва талон за участие с трите си имена, имейл адрес и мобилен
телефон за връзка, след което пуска талона в кутията.
7. Спечелената сезонна лифт карта се издава със снимка съгласно общите условия на
„Бороспорт“ АД и само и единствено на пълнолетното лице, чието име е изтеглено в
томболата и не може да бъде преотстъпвана.
8. Спечелената сезонна лифт карта се издава в Адвенчър център “Бороспорт” на хотел
“Рила” от 19.12.2016 г. нататък срещу предоставяне на лична карта, ваучер по т. 11,
удостоверяващи името на спечелилия, както и на цветна снимка на лицето.
9. Ще се извършат 6 /шест/ тегления на по 20 /двадесет/ печеливши имена/талона
публично: на всеки кръгъл час с начало 12, 13, 14, 15, 16 и 18 часа на 17.12.2016 г. на
сцената пред хотел “Рила” в к.к. Боровец.
10. След тегленето на всеки талон, името на печелившия се обявява и изписва на LEADстената на сцената пред хотел “Рила”. Всеки печеливш се легитимира с лична карта в
Адвенчър център “Бороспорт” на хотел “Рила”, служител на Организатора сверява
данните и му издава ваучер за сезонна карта, който следва да бъде представен в
Адвенчър център “Бороспорт” за издаване на картата.
11. В томболата ще бъдат изтеглени общо 120 печеливши имена/талона. Имената на
всички печеливши ще бъдат обявени на уебсайта (www.borovets-bg.com) и Facebook
страницата на Организатора, както и на табло в Адвенчър център “Бороспорт” в хотел
“Рила”.
12. След последното теглене по т. 9 кутията с всички неизтеглени талони ще бъде
прибрана за съхранение в Адвенчър център “Бороспорт” на хотел “Рила”. На
19.12.2016 г. комисия на Организатора ще отвори кутията с талоните и ще провери
останалите талони за дублиране на имена с изтеглените печеливши талони. В случай
на дублиране на име, вече изтеглено в томболата, спечелилият се дисквалифицира и
губи правото си да получи наградата /респективно издадената му сезонна лифт карта
се анулира/ поради нарушение на т. 13 тук. На мястото на дисквалифицираните
печеливши талони не се теглят нови.
13. Забранени са действия от страна на участници в томболата, 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. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха
могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите,
Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или

участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на
такива действия награда.
14. Организаторът има право да прекрати томболата по всяко време, обявявайки това в
съответствие с настоящите правила, в случай на нарушение или злоупотреба с
правилата или поява на форсмажорни обстоятелства.
15. Личните данни на участниците в томболата ще бъде използвани от Организатора само
и единствено за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди и ще
бъдат обработвани в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните
данни. Организаторът е регистриран като оператор на лични данни съгласно
изискванията на Закона за защита на личните данни.
16. С регистрирането за участие в томболата се счита, че участникът дава изричното си
съгласие да предостави на Организатора съответните свои лични данни. След
приключване на томболата и предоставянето на наградите данните за всички
участници ще бъдат унищожени в съответствие с изискванията на закона.
17. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в томболата се решава по
взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от
компетентните съдилища в Република България.
18. Служителите на Организатора нямат право да участват в томболата.

