ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА „ДНИ НА ЗДРАВЕТО”
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
ТОМБОЛАТА „ ДНИ НА ЗДРАВЕТО “ („ТОМБОЛАТА“) е организирана от „Агрион Инвест” АД ЕИК 202437552, със
седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ №5, наричан за кратко
„ОРГАНИЗАТОР” и Съорганизатор „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ЕООД ЕИК 201304848, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив 4003, район „Северен“, бул. „Дунав“ №5,
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1.Участниците в ТОМБОЛАТА са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по - долу
правила на ТОМБОЛАТА („Официални правила”).
2.2.Официалните правила са публикувани на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА www.agrion.bg и обявени на мястото
на всяко конкретно събитие.
2.3.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да променя или допълва официалните правила, като промените
влизат в сила след публикуването им на уебсайта на ОРГАНИЗАТОРА и обявяването имна мястото на
събитията.
2.4.С участието си в ТОМБОЛАТА участниците приемат и се обвързват с гореописаните Официални правила и
се съгласяват да спазват условията и сроковетe на ТОМБОЛАТА..
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА
3.1. ТОМБОЛАТА се организира и провежда във връзка с кампанията „ДНИ НА ЗДРАВЕТО”, организирана от
„Агрион Инвест” АД и „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ“ЕООД на територията на 157 населени места в страната, Съгласно
приложен списък на населените места и график на събитията.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1.Право на участие имат всички физически лица, живеещи на територията на Република България,
навършили 18 години към датата на томболата. Юридически лица нямат право да участват в томболата.
4.2.За участие в ТОМБОЛАТА не се изисква закупуване на продукт или услуга.
4.3.В ТОМБОЛАТА нямат право да участват служителите на ОРГАНИЗАТОРА и съорганизатора, както и членове
на техните семейства.
ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ТОМБОЛАТА
5.1.Кампанията „ДНИ НА ЗДРАВЕТО“ стартира на 18.08.2018 г. и продължава до 24:00 ч. на 05.09.2018 г. , като
организираните събития се провеждат във всяко от определените селища в приложения към правилата на
томболата график.
5.2.ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на провеждане на ТОМБОЛАТА, както и да я
удължава по своя преценка.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ И ГРАФИК ЗА ИЗТЕГЛЯНЕТО ИМ
6.1.Наградите, които можете да спечелите от ТОМБОЛАТА, са два вида:
в) удобна пазарска чанта – 157 броя
г) градинарски ръкавици (комплектът включва и нокти)-314 чифта.
6.2.На всяко събитие, организаторът ще раздаде по един брoй удобна пазарска чанта и по два чифта
градинарски ръкавици с нокти.
6.3.Всеки участник може да спечели не повече от една награда. Наградата в ТОМБОЛАТА се получава лично в
края на всяко организирано събитие.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
7.1.За да участва в ТОМБОЛАТА, лицето следва да:
а) посети лично събитието „ДНИ НА ЗДРАВЕТО“
б) попълни анкетна карта. Участникът попълва ръчно анкетната карта, която следва да бъде пусната в
специално предивидените урни на ОРГАНИЗАТОРА.

ЧАСТ 8. ОБЯВЯВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ
8.1Спечелилите участници, за всяко събитие, се определят чрез томбола от представител на ОРГАНИЗАТОРА и
СЪОРГАНИЗАТОРА.
8.6 ОРГАНИЗАТОРЪТ на ТОМБОЛАТА не е длъжен, но има право и по собствена преценка може да води
кореспонденция с участниците, които не са спечелили награда.
ЧАСТ 9. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
9.1. Всички награди се получават лично от спечелилият участник в края на всяко организирано събитие.
ЧАСТ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1 ОРГАНИЗАТОРЪТ няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на
награда, предявени след определените крайни срокове.
10.2 В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила от
участник, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да го дисквалифицира без предупреждение.

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
11.1 С попълването на анкетната карта , спечелилите участници се съгласяват имената им да бъдат оповестени
в медиите.
11.2 С попълването на анкетната карта , участниците в ТОМБОЛАТА предоставят доброволно личните си данни
на ОРГАНИЗАТОРА. Така събраните лични данни ще бъдат използвани от организатора за участие в
ТОМБОЛАТА на събитието и за маркетингови цели. Данните няма да бъдат споделяни с трети лица или
организатори.
11.3 С попълването на анкетната карта , участниците декларират, че предоставят съгласието си за обработване
на личните им данни от ОРГАНИЗАТОРА и съорганизатора , както и че са запознати с предоставената им
комкретна „Информация за обработка на лични данни“ съгласно Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27.04.2016г. ,
както и с това, че за запознати с Условията за провеждане и участие в ТОМБОЛАТА и ги приемат.
ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТОМБОЛАТА
ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати ТОМБОЛАТА по всяко време, обявявайки това на своя
уебсайт и Facebook страница, в случай че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят
други налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи компенсация на
участниците.
ЧАСТ 13. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ
Оспорването на резултатите от ТОМБОЛАТА, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на
участник няма действие спрямо ОРГАНИЗАТОРА.Спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участници се решават чрез
постигане на взаимна договореност.
ЧАСТ 14. ПУБЛИЧНОСТ
С участието си в ТОМБОЛАТА участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена,
снимки или други материали, съдържащи техните имена или образи, могат да бъдат публикувани на Facebook
страницата на ОРГАНИЗАТОРА, използвани в аудио, печатни и видео материали от ОРГАНИЗАТОРА, за което
ОРГАНИЗАТОРЪТ не дължи допълнително заплащане. С участието си в ТОМБОЛАТА участниците се съгласяват
ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори по
време на и във връзка с ТОМБОЛАТА , на предварително посочените в регистрационната форма телефони за
контакт, освен ако участникът изрично е заявил обратното.

ПРИЛОЖЕНИЕ- ГРАФИК
КЪМ ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА „ДНИ НА ЗДРАВЕТО”
Селище

ГРАФИК

Видин; Брегово; Дунавци; Димово;
Брусарци; Лом; Бойчиновци;
Златия; Вълчидръм; Монтана; Николово;
Долни Дъбник; Долна Митрополия; Тръстеник;
Ловеч; Пордим; Плевен;

18-19.08.2018г.
19-21.08.2018г.
20-21.08.2018г.
25-26.08.2018

Гулянци; Никопол; Белене; Коиловци; Червен
Бряг; Дерманци; Славяново; Угърчин;

24.08.2018г.и 27-28.08.2018

Бяла; Борово; Две Могили; Тетово; Сливово
Поле
Обретеник; Долна Студена; Ценово; Полско
Косово; Ветове;

22.08.2018 и 03.09.2018

Ресен; Златарица; Долна Оряховица;
Първомайци;
Криводол; Борован; Бяла Слатина;
Козлодуй; Оряхово; Кнежа;
Свищов; Българско Сливово; Овча Могила;
Левски; Павликени; Сухиндол; Севлиево;
Дебелец; Килифарево; Поликраище; Полски
Тръмбеш; Раданово;
Пазарджик; Стамболийски; Садово; Първомай;
Браниполе; Златитрап; Костиево; Перущица;
Куртово Конаре; Граф Игнатиево; Дълго Поле;
Ръжево Конаре; Калояново; Царимир;
Съединение; Цалапица; Царацово; Скутаре;
Рогош; Трилистник; Войводиново;
Чирпан; Железник; Гълъбово; Раднево; Нова
Загора; Николаево; Мъглиж;

01.09.2018 и 05.09.2018г.

Меричлери; Димитровград; Добрич;
Симеоновград; Харманли; Любимец;
Свиленград; Тополовград; Мрамор; Орешник;

20-21.08.2018г. и 23-24.08.2018г.

Стралджа; Елхово; Скобелево; Злати Войвода;
Самуилов; Кабиле; Тополчане; Желю Войвода;
Крушаре; Кермен

25-26.08.2018 и 01.04.2018г.

Карнобат; Екзарх Антимово; Житосвет; Дебелт;
Тръстиково; Сунгурларе; Лозарево

26-27.08.2018г. и 29.08.2018г. и 3101.08.2018

20.08.2018г. и 04-05.2018г.

22.08.2018г.
23.08.2018г.
29-31.08.2018г. и 02.09.2018г.

18-19.08.2018г. и 30.08-04.09.2018г.

19.08.2018г. и 22.08.2018г.

Средец; Айтос; Българово; Камено; Росокастро;
Вълчин
Маломир; Малък Манастир;
Попово; Голямо Ново; Търговище;
Лозница; Манастирско; Разград; Цар Калоян;
Карапелит; Дончево;
Вълчи Дол; Суворово; Чернево; Провадия;
Нови Пазар; Веселиново; Каспичан; Дибич;
Ивански; Смядово;

27-29.08.2018г. И 31.08.2018г.

Белоградец; Дългопол; Камен Дял; Партизани;
Исперих; Завет; Кубрат;
Тутракан; Главиница; Дулово; Алфатар;
Силистра; Войново; Давидово;

28.08.2018г. И 30-31.08.2018г.
21.08.2018г.
23-25.08.2018г.

Калипетрово
Драгоево; Златар;
Тервел;

24.08.2018г.
30.08.2018г.
25.08.2018г.

25.08.2018г.
18-19.08.2018г.
19-20.08.2018г.
26.08.2018г.
26-27.08.2018г.
28-29.08.2018г. И 04.08.2018г.

