
ОБЩИ УСЛОВИЯ “Игра_Добруджански хляб“. 
 
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА 
1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на играта „Игра_Добруджански хляб“ и 
уреждат взаимоотношенията на Организатора на „Игра_Добруджански хляб“ с физическите лица, 
участващи в играта. 

1.2. „Игра_Добруджански хляб“ предоставя възможност за получаването на една от следните 
награди:  

-  Тостер Star-Light TD-G750 -  20 броя 

Механизмът на спечелването на награда е описан в Раздел 5 от настоящите правила. 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР 
2.1. Организатор на „Игра_Добруджански хляб“ е „Добруджански хляб“ АД, вписано в Търговския 
регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: BG 124 121 775, със седалище и адрес на 
управление: гр. Добрич, ул. „23-ти септември“ № 4, представлявано от Енчо Малев – изпълнителен 
директор (по-долу за краткост „Организатора“). 

2.2. „Игра_Добруджански хляб“ се организира и провежда от Организатора самостоятелно, или 
чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните 
средства за провеждане на „Игра_Добруджански хляб“   и осигурява предметните награди за 
участниците, спечелили от „Игра_Добруджански хляб“.  

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА „ВЛЕЗ ВЪВ 
ФОРМА С ХЛЯБ ВИТА“ 

3.1. „Игра_Добруджански хляб“ се организира и провежда на територията на търговска верига 
„ПРОМАРКЕТ“ ООД,. гр. София 1278, ж.к. Бенковски, р-н Сердика, бул. "Лазар Михайлов" №126, 
Република България. 
 

3.2. „Игра_Добруджански хляб“ се провежда в периода от 17.06.2016 г. до 16.07.2016 г. 
включително.  

3.3. Организаторът прави провеждането на „Игра_Добруджански хляб“ достояние на широката 
общественост чрез интернет страницата - www.dobrudjanskihliab.com 

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В „ВЛЕЗ ВЪВ ФОРМА С 
ХЛЯБ ВИТА“ 

4.1. В „Игра_Добруджански хляб“ не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански 
договор за Организатора, „Добруджански хляб“ АД (ЕИК BG 124 121 775) и „ПРОМАРКЕТ“ ООД, 
както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 

4.2. Участник в “Игра - ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“  е всяко физическо лице, навършило 18 
/осемнадесет години/ и е дееспособно, което в периода 17.06.2016 г. до 16.07.2016 г.  е закупило 
поне 1 брой  хляб за тостер „Добруджански хляб“ от търговските обекти на верига „ПРОМАРКЕТ“ и 

http://www.dobrudjanskihliab.com/


е пуснало касовия бон от покупката, с надписани 2 имена, имейл и телефон за връзка в кутиите на  
“Игра - ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ“. 

4.3. С попълване на информацията и участието си в томболата, участниците приемат общите 
условия на играта и предоставят доброволно данните си – име, фамилия, телефон и имейл за 
целите на играта и получаване на наградите. 

4.4. Кутиите на „Игра_Добруджански хляб“ ще бъдат разположени след касова зона в търговските 
обекти на верига „ПРОМАРКЕТ“. 

4.5. Изработката, поставянето и събирането на кутиите след приключване на промоцията от 
всички магазини "ПРОМАРКЕТ" на територията на България е ангажимент на Организатора. 

РАЗДЕЛ 5. НАГРАДИ     

5.1. Наградите в „Игра_Добруджански хляб“ се раздават на случаен принцип.  

5.2. В играта, един участник има право само на една награда.  

5.3. Наградите от играта са 20 броя Тостер Star-Light TD-G750 

5.4. Представители на Организатора, в присъствие на служител на "ПРОМАРКЕТ"ООД ще изтеглят 
печелившият участник, на случаен принцип в периода 18.07. – 20.07.2016 год., в офиса на 
„ПРОМАРКЕТ“, находящ се: гр. София 1278, ж.к. Бенковски, р-н Сердика, бул. "Лазар Михайлов" 
№126, 

5.5. Изображенията на наградата е илюстративно. 

РАЗДЕЛ 6. Получаване на наградите  

6.1. Служител на Организатора уведомява печелившият участник по телефон и имейл, в срок от 10 
дни от изтегляне на наградата и го поканва за получаване на наградата в офиса на 
"ПРОМАРКЕТ"ООД,  

6.2. Печелившите получават наградата си с попълване на приемо-предавателен протокол в два 
екземпляра и с потвърждаване на самоличността си чрез предоставяне на документ за 
самоличност.  

6.3. В случай, че избраните за победители участници или лица по т.6.5 не бъдат намерени на 
оставените телефон за връзка и имейл,  участниците могат да потърсят наградата си в офиса на ТВ 
"ПРОМАРКЕТ"ООД.  

6.4. В случай, че участникът не потърси наградата си в офиса на "ПРОМАРКЕТ"ООД в срок от 1 
месец след приключване на играта се счита, че участникът се отказва от правото си да получи 
наградата. 

6.5. Наградите от „Игра_Добруджански хляб“  не могат да бъдат заменяни от Организатора за 
паричната им равностойност. Предоставяне/прехвърляне/ на правото за получаване на наградата  
от трети лица не  е разрешено. 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ 
7.1.  Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на 
„Игра_Добруджански хляб“ поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно 



за това участниците чрез интернет-страницата www.dobrudjanskihliab.com или по друг подходящ 
начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи 
компенсация за закупените продукти или извършени действия за участие във 
„Игра_Добруджански хляб“ 

7.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като 
промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата 
www.dobrudjanskihliab.com 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ 
8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с 
провеждането на„Игра_Добруджански хляб“ като цяло, или за грешки и/ или недостатъци при 
провеждане на „Игра_Добруджански хляб“ като цяло, поради извънредни обстоятелства. 
Организаторът не носи отговорност при допуснати печатни грешки в рекламните материали.  

8.2. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил 
невалиден телефон за контакт или несъществуващ имейл адрес.  

РАЗДЕЛ 9. Общи разпоредби 
9.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата www.dobrudjanskihliab.com за 
периода на провеждане на „Игра_Добруджански хляб“. 

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на 
„Игра_Добруджански хляб“  и участието на потребителите в него. За всички въпроси, неуредени 
изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство. 

9.3. При нарушаване на настоящите правила, Организаторът си запазва правота да изключи 
участие съответните лица веднага и/или със задна дата. В такива случаи, е възможно вече 
придобитата награда да се отмени и изиска обратно. 

9.4. Всички спорове между Организатора и участниците/ потребителите, възникнали във връзка с 
„Игра_Добруджански хляб“ като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между 
тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред 
компетентния български съд. 

9.5. Настоящите правила влизат в сила на  17.06.2016 г. и важат за целия период на провеждане на 
„Игра_Добруджански хляб“  като цяло, както и до окончателното уреждане на всички отношения, 
свързани с тях. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, 
като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата 
www.dobrudjanskihliab.com .  Участниците следва сами да проверяват за промени в правилата, като 
Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за подобни промени 
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