
 “ИГРА ЗА ФЕНОВЕ: СПЕЧЕЛИ ЕДИН 

ОТ 100 ВАУЧЕРА ПО 100 лв.” от 

11.06.2021 г. до 11.07.2021 г. в 

23:59 часа.  
 

 

Име на кампанията  

ИГРА ЗА ФЕНОВЕ: СПЕЧЕЛИ ЕДИН ОТ 100 ВАУЧЕРА ПО 100 лв. 

 

Регион на провеждане  

Национален, територията на Република България  

 

Период на провеждане  

Начало: пeтък,11 юни 2021 г., 10:00 часа  

Край: неделя, 11 юли 2021 г., 23:59 часа  

Не се приема участие извън упоменатия период.  

 

Организатор  

„СПОРТ-ДЕПО” АД, ЕИК 175399518, със седалище на управление и адрес за 

кореспонденция в гр. София 1766, ж.к.”Младост”4, ул.“Васил Радославов” 

№6, сграда SPORT DEPOT, ет.3, тел: 02 / 4016500, ел. поща: 

dpo@sportdepot.bg  

 

Участници  

В кампанията участва всяко физическо или юридическо лице, което 

направи покупка над 100 лв. в магазини SPORT DEPOT или онлайн и 

попълни своята регистрация.  

 

1. Участниците трябва да бъдат български граждани или пребиваващи в 

България физически лица и да не са служители на „СПОРТ-ДЕПО”АД.  

2. Юридическите лица трябва да бъдат регистрирани на територията на 

България и да не са свързани с фирма „СПОРТ-ДЕПО”АД. 

3. Минималната възраст на физическото лице, което регистрира участие в 

играта, е 18 навършени години в деня на началото на кампанията.  



4. Предоставените от участниците данни трябва да бъдат точни, пълни и 

реални.  

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

доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2019 г., паричните 

и предметни награди, получени на случаен принцип подлежат на данъчно 

облагане и деклариране. Предоставящите предметни награди с пазарна 

стойност от 100 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 да попълнят пълно, точно и вярно служебните си бележки за 

деклариране на дохода, а от своя страна „СПОРТ-ДЕПО“ АД да внесе сумата 

по дължимия данък от 10%.  

 

Награди  
100 бр. ваучери на стойност 100 лв.  
Наградите не могат да се прехвърлят на трети лица. 
 
Брой на печелившите  
100 (сто) 
 
Механизъм на кампанията  
1. За да участва в томболата за наградата всяко лице трябва да направи 
покупка в магазини SPORT DEPOT или онлайн на стойност от 100лв. и 
повече и да извърши своята регистрация тук.  
2. Всички, които са извършили действията описани горе, в периода от 
11.06.2021 г. до 11.07.2021 г., включително, автоматично участват в томболата.  
3. Многократното участие е допустимо. Един участник може да спечели повече 
от една награда, ако е направил повече от една покупка на стойност 100 лв. и 
повече и е регистрирал друго участие в периода на кампанията.  
 
Определяне на печелившите  
1.Тегленето на победителите ще бъде на 12.07.2021 г.  
2. Тегленето на печелившите участници се осъществява посредством специален 
софтуер, гарантиращ спазването на случайния принцип на разпределение на 
наградите. Всички спечелили награди ще бъдат уведомени по имейл и чрез 
обаждане от отдела ни за обслужване на клиенти. 
3. Резултатите ще бъдат публикувани на Facebook страницата на „СПОРТ-ДЕПО“ 
АД >> https://www.facebook.com/SportDepot.bg, както и в страницата на 
кампанията >> https://www.sportdepot.bg/pages/euro2020-1544 .  
4. Организаторът ще се свърже с победителите в рамките на максимум 5 (пет) 
работни дни от определянето на печелившите. Ако победителите не отговорят в 
рамките на 5 (пет) работни дни от уведомяването им, ще се определят други 

https://www.sportdepot.bg/pages/euro2020-1544
https://www.facebook.com/SportDepot.bg
https://www.sportdepot.bg/pages/euro2020-1544


победители от жури на „СПОРТ-ДЕПО“ АД.  
 
Защита на лични данни  
1. Участието в Кампанията е доброволно. При участието си всеки участник 
предоставя свои данни: три имена, телефон за връзка, имейл и номер на касова 
бележка/поръчка. 
2. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на 
предоставените от участниците лични данни, според Политиката за 
поверителност и защита на личните данни на рганизатора и Общите условия на 
играта.  
3. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на 
данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или 
оттегли съгласието си впоследствие, участието му в играта се преустановява.  
4. С уведомяването за наградата, победителите се приканват да предоставят на 
„Спорт-Депо” АД необходимите допълнителни данни за контакт, нужни за 
изпращане или предаване на наградата, както и данните, необходими за 
изпълнение на законовото задължение за деклариране на спечелилите 
участници в НАП. 
5. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито 
лични данни са използвани за регистрация в Кампанията от друго лице, 
независимо дали първото е дало или не съгласие за това.  
6. Организаторът „СПОРТ-ДЕПО” АД декларира, че няма да предоставя данните 
на трети лица.  
7. Предоставените лични данни в Кампанията ще бъдат изтрити в срок до 
11.08.2021г.  
8. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора 
негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране 
или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора 
на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично 
упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, или чрез 
имейл на dpo@sportdepot.bg  
 
Спорове  
1. В случай на конфликт относно валидността на някоя регистрация, решението 
на комисията, назначена от Организатора, е окончателно.  
2. С участието си в тази Кампания, участниците се съгласяват да спазват и да се 
съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите правила.  
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.  
Изменение и допълнение на официалните правила на играта  
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 
https://www.sportdepot.bg/pages/euro2020-1544  
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