
 

 

Условия и правила за провеждането на томбола: „ПАРКЕТирай се на плажа” 

 

Организатор 

„Паркетен Свят” ООД с ЕИК: 102903611, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, к-с 

Славейков, бл.126.  

Период на провеждане 

Томболата стартира на 17.06.2019 г. и продължава до 18.09.2019 г. включително. 

Прекратяване преди срока на томболата 

Томболата може да бъде прекратена по-рано при появата на събитие, представляващо 

непреодолима  сила съгласно действащото законодателство, в резултат на което организаторът по 

независещи от него причини не може да продължи настоящата томбола или по едностранно 

решение  на организатора. 

Организаторът не носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците 

ползи в резултат от такова прекратяване. 

В случай на предсрочно прекратяване на томболата, организаторът ще уведоми участниците за 

прекратяването и, както и за причините за това спиране на интернет страницата си. 

Териториален обхват на Паркетирай се на плажа 3 

Томболата се организира и провежда на територията на Република България. 

Награда 

5 броя уикенд почивки за двама в бутиков хотел “Света Анастасия” намиращ се в местност 

Отманли, с включена закуска, паркинг, шезлонги на плажа и чадър.  

Условия за участие 

В томболата ”ПАРКЕТирай се на плажа 3” и за спечелване на една от 5те награди Почивка за двама 

в хотел “Света Анастасия”,  може да участва всеки клиент на дребно, който закупил в рамките на 

посочения по-горе период- подова настилка. Покупката може да бъде осъществена на място в 

магазините на Паркетен Свят или на официалния електронен магазин (уеб сайт) 

www.parketensviat.com , като към момента на покупката се попълни доброволно от страна на 

клиента- форма съгласие за участие в томболата от  ”ПАРКЕТирай се на плажа 3”. Покупката 

трябва да бъде по стойност не по-малка от 250 лв и не по-висока от 7650лв съгласно КЗК и 

чл.8.т14. (виж Разни). Могат да участват само физически лица, които към датата на покупка са 

навършили 18 години. Решението за участие в томболата е доброволно и е обвързано от 

настоящите Правила, които са задължителни за участниците.  

http://www.parketensviat.com/


 

 

 

Служителите на „Паркетен Свят” ООД, както и членовете на  техните семейства , нямат право на 

участие в нея.  

 

Механизъм на играта 

Правилата за томболата са задължителни и еднакви за всички клиенти, както следва:  

 Официалните правила на томболата могат да бъдат намерени на  

 https://parketensviat.com/ parketirai-se-na-plaja-3 

 

 Всеки клиент на дребно, желаещ  да участва в томболата за наградата, трябва да се 

съгласи с общите условия и да предостави информация, която да бъде използвана за 

уведомлението му в случай, че спечели наградата.  

 Периодът, в който клиентите на дребно участват за спечелване на наградите от кампания 

„ПАРКЕТирай се на плажа”3, e от 17.06.2019 г. до 18.09.2019 г. включително. 

При липса или отказ за предоставяне на данни в т.ч. две имена, имейл адрес или телефон 

за връзка, ще се счита, че клиентът не желае да участва за спечелване на награда от 

кампания „ПАРКЕТирай се на плажа”3.     

 В случай, че клиента направи покупка в периода на томболата, но се отказва от участие, то 

трябва да бъде упоменато в момента на извършване на покупката.  

 За участие в „ПАРКЕТирай се на плажа”3 ще се счита единствено, ако в момента на 

покупка клиента попълни изрично формуляр за съгласие. Същото и важи и при покупка от 

електронния магазин   http://parketensviat.com/ . В случая, клиента ще получава по имейл 

формуляр за попълване и съгласие с провеждането на томболата. В случай, че като 

организатор не получим обратен отговор от клиента, то ще се счита, че това е отказ.  

 Чрез включването си в кампанията всеки участник дава съгласието си в случай, че спечели 

наградата, да бъде публично обявен в сайта на Паркетен Свят” ООД 

http://parketensviat.com/, официалната фен страница във Facebook   

https://www.facebook.com/parketensviat, в т.ч. и за заснемането му.  

 Всеки участник, независимо от броя на закупените подови настилки в рамките на периода, 

може да участва еднократно с името и данните си в кампанията и да спечели само една 

награда.  

 Датите на публикуване на печелившите от томболата „ПАРКЕТирай се на плажа” 3 ще 

бъдат следните:  

 

Награда 1– за периода 17.06- до 30.06.2019 включително,  теглене на награда 1.07.2019 

година.  

Награда 2- за периода от 01.07- 15.07.2019 включително, теглене на награда 16.07.2019 

година.  

http://parketensviat.com/
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Награда 3- за периода от 16.07- 30.07 включително, теглене на награда 31.07.2019 година.  

Награда 4- за периода от 31.07 до 15.08 включително, теглене на награда 16.08.2019 

година.  

Награда 5- за периода от 16.08- до 31.08 включително, теглене на награда 02.09.2019 

година.  

 Наградите следват да се използват за следните периоди:  

Награда 1 - уикенд пакет за двама в хотел “Света Анастасия” важи за датите 19.07.2019 г 

(петък) до 21.07.2019 г (неделя), като настаняването да е не по-рано от 14:00 часа и 

освобождаване на хотелската част не по-късно от 12:00 часа.  

Награда 2 - уикенд пакет за двама важи за датите 02.08 (петък)-04.08.2019 неделя, като 

настаняването да е не по-рано от 14:00 часа и освобождаване на хотелската част не по-

късно от 12:00 часа. 

Награда 3 - уикенд пакет за двама важи за датите 09.08 (петък)- 11.08.2019 (неделя), като  

настаняването да е не по-рано от 14:00 часа и освобождаване на хотелската част не по-

късно от 12:00 часа . 

Награда 4 - уикенд пакет за двама важи за датите 30.08 (петък)- 01.09.2019 (неделя), като 

настаняването да не е по-рано от 14:00 часа и освобождаване на хотелската част не по-

късно от 12:00 часа. 

Награда 5- уикенд пакет за двама, който ще важи за датите 16.09 понеделник – 18.09 

сряда, като настаняването да не е по- рано от 14:00 часа и освобождаване на хотелската 

част не по-късно от 12:00 часа.   

 От всички включили се в томболата „ПАРКЕТирай се на плажа”3, само 5-ма ще получат  

награда - уикенд почивка за двама в хотел Света Анастасия”  намиращ се в местността 

Отманли. Печелившите участници трябва да са спазили всички посочени по- горе условия 

и да са предоставили безвъзмездно своите данни за контакт.  

 

Определяне на печелившите участници 

 

Печелившите в томболата „ПАРКЕТирай се на плажа”3 ще бъдат определени на следните дати   

01.07 ; 16.07; 31.07.16.08 и 02.09 2019 г. чрез томбола. Тегленето ще се осъществи на принципа на 

томбола, чрез подходящ за целта софтуер. Печелившият клиент ще бъде обявен на официалния 

сайт на дружеството http://parketensviat.com/  и в социалната мрежа facebook на страницата 

https://www.facebook.com/parketensviat . 

 

 

Оповестяване на спечелилия участник 

Участниците, който спечели наградата, ще бъде уведомен лично по телефон в рамките на два 

работни дни. При невъзможност за осъществяване на контакт в рамките на посочения срок, както 

и в случай, че спечелилият участник откаже да бъде публично оповестен, той автоматично губи 

http://parketensviat.com/
https://www.facebook.com/parketensviat


 

 

наградата и ще бъде проведена нова томбола за определяне на нов печеливш, който отново ще 

бъде обявен в социалната мрежа facebook, както и в официалния сайт http://parketensviat.com/ . 

 

Публичност. Лични данни. Защита на личните данни 

Всеки участник се съгласява при спечелване на наградата да бъде фотографиран, обявен като 

печеливш в сайта на „Паркетен Свят” ООД http://parketensviat.com/, както и на официалната фен 

страница на дружеството във Facebook   https://www.facebook.com/parketensviat . 

С участието в тази томбола участниците се съгласяват, че техните имена, биха могли да бъдат 

използвани  за популяризирането на кампанията и Паркетен Свят ООД, както и за създаване на 

печатни материали от Организатора, като Организаторът не дължи за заплащане за това. 

Изричното си несъгласие за използване на личните си данни всеки потребител може да заяви на 

имейл info@parketensviat.com  или в момента на извършване на покупка. Също за несъгласие ще 

се счита не попълнен формуляр- съгласие.  

Организирането, предоставянето, провеждането и регламента на томболата по никакъв начин не 

се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inс. не предоставя награди и не носи 

отговорност за определянето на резултатите от играта. 

С участието си в томболата лицето изрично се съгласява предоставените от него лични данни да 

бъдат обработвани съгласно Закона за защита на личните данни. Предоставените от участниците 

лични данни ще бъдат използвани и обработвани за целите на настоящата кампания. Чрез 

включването си в кампанията участниците са съгласни с предвиденото в настоящите правила. 

Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с 

условията й. 

 

Вашите лични данните ще бъдат съхранявани до приключване на томболата и изтичане на 

периода на наградата номер 5, който е на 18.09.2019.  След приключване вашите данни ще бъдат 

заличени съгласно Европейски регламент и Комисия за защита на потребители. 

 

Разни 

Съгласно Комисията на основание  чл. 8 т.14. и приетите правила, с които определя в кои случай 

стойността на обещаваната награда значително надвишава цената на продаваната стока или 

услуга, то в кампанията ” Паркетирай се на плажа”3 ще се включват само клиенти, чиято покупка е 

не по- малка от 250 лв по стойност и не повече от  15 минимални работни заплати за страната 

(7650лв).  

 

http://parketensviat.com/
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При реализирането на която и да е продажба на подова настилка, заедно с нея не се е предлагало 

или обещавало  нещо, чието получаване зависи от: решаване на задачи, ребуси, въпроси, гатанки, 

събиране на серия купони и други подобни.  

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неточни данни, като 

например невалиден телефон за контакт, имейл адрес  или непълни имена.  

В случай, че има участници, които са възпрепятствани и не може да използват наградата си, за  

периода, за който са изтеглени, то трябва да уведоми за това хотела на следните телефонни 

номера: 0885/858 523 или 0884/064 756  с цел уточняване на друга дата за престой.  

Организаторът не носи отговорност за евентуални оплаквания от лица, които не са успели да се 

включат в томболите. Организаторът не носи отговорност за покупки направени преди или след 

срока на „Паркетирай се на плажа” 17.06- 31.08 и пропускане на възможността за участване в 

томболите за наградите. 

Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които 

възпрепятстват реализацията на играта, респ. съответната награда. 

При доказана основателна причина като нарушение на правилата на томболата, опит за 

манипулация и др., организаторът  има право да изключи отделни лица от участие в кампанията, 

запазвайки си правото да предприеме законови действия. В случай на такива ситуации след като 

наградата е била присъдена на победител, той трябва да върне наградата, както и разходите във 

връзка с това, направени от организатора. 

Организаторът на томболата не носи отговорност и не може да бъде въвличан в правни спорове, 

свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази кампания. 

Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникнат между Организаторът и 

участниците в томболата, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже 

невъзможно, спорът ще бъде отнесен за разрешаване пред компетентния български съд. 

Подробна информация и снимков материал относно местоположението на хотел  „Света 

Анастасия”  можете да намерите на официалния сайт на хотела https://stanastasiahotel.com/ 

 , както и във фейсбук страницата му:  

https://www.facebook.com/StAnastasiaHotelRosenetsPark/ 

 

Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите условия за участие като 

промените влизат в сила след публичното им оповестяване на  сайта на дружеството 

http://parketensviat.com/. С включването си в томболата участниците се обвързват с 

гореописаните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на кампанията. 

Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкретната 

проява и обявяване на печелившите. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма 

https://stanastasiahotel.com/
https://www.facebook.com/StAnastasiaHotelRosenetsPark/
http://parketensviat.com/


 

 

да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели. Организаторът 

поема задължение личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица. 

 

 


