
Правилник на игра „ПОКОРИ СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА”  

от 01.08 до 31.10.2017 

 

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА 

1.1. Организаторът на кампанията е „СПОРТ ДЕПО” АД 

Със седалище на управление и адрес за кореспонденция в гр. София 1766, 

ж.к.”Младост”4, “Васил Радославов” №6, тел: 02 4016500; факс: 02 

4016545, ЕИК17539951 

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. РЕГИОН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

2.1. Кампанията се провежда на територията на България през периода от 

01.07 до 30.07.2017 г. включително. 

3. УЧАСТНИЦИ И УЧАСТВАЩИ ПРОДУКТИ 

3.1 . В кампанията участва всяко физическо или юридическо лице, което 

посети Седемте рилски езера, вземе стикер от лифт „Рилски езера“ и се 

снима с него до всяко едно то езерата със стикер, след което качи 

снимките на http://www.sportdepot.bg/bg/pages/sedemte-rilski-ezera-

405.html. 

3.2. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в 

България физически лица, а юридическите лица трябва да бъдат 

регистрирани на територията на България и да не са служители на 

„СПОРТ ДЕПО” АД. 

3.3. Минималната възраст на физическите лица, които могат да участват 

в тази кампания е 18 навършени години в деня на началото на 

кампанията. 

3.4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни 

и реални. 

3.5. След промяната на чл. 13, ал. 1, т. 21 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., 

паричните и предметни наградите, получени на случаен принцип 

подлежат на данъчно облагане и деклариране. Предоставящите 

предметни награди с пазарна стойност от 30,00 лв. и повече, следва да 

издават на наградените физически лица служебни бележки по образец за 

удостоверяване на стойността на непаричния доход. Физическите лица, 

получили предметни награди имат ангажимент за деклариране на дохода 

и плащане на данък общ доход (ДОД) за своя сметка. 

http://www.sportdepot.bg/bg/pages/sedemte-rilski-ezera-405.html
http://www.sportdepot.bg/bg/pages/sedemte-rilski-ezera-405.html


4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА 

4.1 За да участва в томболата за наградата всяко лице трябва да публикува 

свои седем (до всяко едно от седемте езера) автентични снимки 

отговаряща на съответното изискване за седмицата като коментар под 

поста. 

4.2 Всички, които са извършили действията описани горе в т.4.1 в 

периода 01.08 до 31.10.2017 г., автоматично участват томболата. 

4.3. Всеки участник има право да участва веднъж месечно само с един 

пълен комплект снимка в играта. 

4.4. Чрез участието си в кампанията участниците изрично се съгласяват 

да предоставят техните лични данни и снимка при получаване на 

наградата с цел последващи маркетингови активности на “СПОРТ ДЕПО” 

АД при условие, че съответният участник е спечелил наградата. 

5. НАГРАДИ 

5.1.  1 бр. Туристически обувки Lowa, 1 бр. Туристически панталон 

NorthFinder, 1 бр. Туристическо яке NorthFinder, 5 бр. всеки месец 

безплатни карти за лифт „Рилски езера“, ваучер за 20 лв отстъпка на 

всички участници в играта. 

 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

6.1 Всеки месец един от участниците ще спечели една от големите 

награди, изброени в т.5.1 награда. Тегленето на печелившите ще се 

извърши на следните дати: 

За Месец Август: 04.09.2017 – награда Туристически обувки Lowa 
 
За Месец Септември: 04.10.2017 - награда Туристически панталон 
NorthFinder 
 
За Месец Октомври: 03.11.2017 – награда Туристическо яке 
NorthFinder 
 
6.2. Победителите ще бъдат определeни на случаен принцип. Резултатите 
от тегленията ще бъдат публикувани на Facebook страницата на SPORT 
DEPOT и на www.sportdepot.bg. 
6.3 Организаторът ще се свърже с победителите посредством съобщение 

e-mail или обаждане по телефона до 5 (пет) работни дни от определянето 

му. Ако победителят не отговори на изпратенoто му съобщение в рамките 

на посочения в него срок, ще се определи друг победител по описания по-

горе механизъм. 



7. ВАЛИДИРАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ  

Утвърждаването на всеки Победител ще се извършва само на базата на 

следните доказателства: снимки, на които пръсиства стикера, получен на 

лифт „Рилски езера“.  

8. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ 

8.1. Участието в тази Кампания потвърждава безусловно съгласие от 

страна на всеки Участник личните му данни да могат да бъдат разкрити 

публично и да бъдат използвани от Организатора с рекламни цели, 

неограничено териториално и/или времево и чрез използването им по 

какъвто и да е начин за промотиране (напр. В Интернет, улично 

афиширане и т.н.). 

8.2. С участието си в Кампанията, участниците изрично приемат, че 

личните им данни за идентификация се използват и се съхраняват в една 

база данни, която може да бъде използвана от Организатора или от 

негови подизпълнители, в последствие за други подобни приложения, за 

директен и/или косвен маркетинг, за публикуване на данните, изисквани 

от закона за раздаването на наградата и др. 

8.3. Организаторът може да направи публична информацията относно 

имената на Участниците на настоящата Кампания и всякакви други 

данни, считани за необходими. 

8.4 На участниците в Кампанията са гарантирани правата, предвидени в 

Закон No677/2001 относно защита на лицата по отношение на обработка 

на личните данни и свободното движение на тези данни, закон, който 

дава на въпросните лица правото на информиране, правото на достъп до 

данни, право на интервенция на данните и правото на възражение. 

8.5. Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се 

съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на 

Организатора по начина, описан в предишния параграф. 

8.6. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за 

използване на личните им данни или за получаване на всякаква 

кореспонденция чрез искане, направено в писмена форма и изпратено на 

адреса на Организатора. 

9. СПОРОВЕ 

9.1 В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, 

решението на комисията, назначена от Организатора, е окончателно. 

9.2. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват 

и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящия 

Правилник. 



9.3 Евентуалните спорове възникнали между Организатора и 

участниците в Кампанията ще се решават в духа на разбирателството, а 

ако това не е възможно, споровете ще се решават от съдебните инстанции 

на гр. София. 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА НА 

ИГРАТА  

10.1 Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите 

официални правила в хода на играта. Евентуалните изменения и 

допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще имат 

действие от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на 

www.sportdepot.bg. 

 


