
Правила за участие в промоционалната кампания 

„ADIDAS HOUSE OF JACKETS PROMO“ 

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-

долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“) 

 

I. Общи разпоредби 

1. Организатори: 

(1) Промоционалната кампания „ADIDAS HOUSE OF JACKETS PROMO“ (по-

нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от Спорт Депо АД  

със седалище и адрес ул. „Васил Радославов“6, Бизнес Парк София, ЕИК 

175399518 и от фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: 

гр. София, бул. „Черни връх 47”, ет. 5, ЕИК 203772137, наричани 

“Организатори”.    

(2) Участниците в Кампания са длъжни да спазват условията на настоящите  
Правила на Кампанията (наричани „Правилата”). 

(3) Организаторите си запазват правото да модифицират или променят 
Правилата, но не преди публичното оповестяване на промените по начина, по 
който правилата са били първоначално оповестени на адрес: 
https://www.sportdepot.bg/pages/adidas-house-of-jackets-lp-1620  

(4) Правилата са достъпни безплатно за всеки заинтересован в периода на 
Кампанията (18.11 – 08.12.2021 г. включително) на адрес: 
https://www.sportdepot.bg/pages/adidas-house-of-jackets-lp-1620  

 

2. Период на Кампанията: 

(1) Кампанията „ADIDAS HOUSE OF JACKETS PROMO“ стартира на 18 
ноември 2021 г. и продължава до 08 декември 2021 г., включително.  

(2) В случай че Организаторите решат да удължат или съкратят срока на 
Кампанията, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 

(3) Промоцията се организира и се провежда на територията на Република 
България според правилата на настоящите Правила, като наградите могат да 
бъдат доставени само на територията на Република България. 

 

II. Правила за участие: 

3.  

В Кампанията могат да участват всички физически лица с местоживеене в 
България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на SPORT 
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DEPOT и „Би Плюс Ар” ООД както и членове на техните семейства (деца, 
родители и съпрузи). 

С участието си в Кампанията, участниците приемат условията и разпоредбите 
на настоящите Правила и се задължават да ги спазват. 

4. Условия за участие 

Участието в Кампанията за всички награди не е обвързано с покупка. 

Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.3, има право да 
участва. 

Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на 
условията на този Официален правилник  

5. Механизъм на кампанията 

За да участва в Кампанията, Участникът трябва да: 

5.1. Отговаря на условията за участие в Кампанията, съгласно настоящите 
правила 

5.2. Да посети сайта на кампанията https://www.sportdepot.bg/pages/adidas-
house-of-jackets-lp-1620 като избере едно от всички показани 8 модела якета и 
кликне върху съответната цифра на модела 

5.3. При клик върху цифрата се отваря прозорец с регистрационно поле, където 
участникът трябва да попълни Име, телефон и имейл адрес, след което да 
натисне бутона „Въведи“ 

5.4. След регистрация участникът автоматично участва в томбола за 
спечелване на модела яке, който е избрал и за който се е регистрирал 

5.5. Един участник може да участва само веднъж за всеки от осемте модела 
якета, показани на промо сайта на кампанията 

 

6. Награди: 

На 09.12.2021 г. от всички участници, спазили условията на играта, на случаен 

принцип чрез специализиран софтуер ще бъде изтеглен 1 (един) участник, който 

печели избраното от него яке, за което се е регистрирал. 

След тегленето на наградата Организаторите ще се свържат със спечелилия  

Голямата награда участник в рамките на 10 (десет) работни дни – по посочения в 

попълната форма за участие контакт.  

Спечелилият участник трябва да изпрати по имейл данни за получаване на 

наградата – три имена, адрес за получаване на наградата и телефон за връзка. 
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В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес за доставка 

на наградата до 5 (пет) работни дни от уведомяването на спечелилия участник, 

този участник се дисквалифицира. 

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или 

с друга награда. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица. 

7. Получаване на наградата: 

7.1 Голямата награда се получава, като Организаторите се свържат със 

спечелилия томболата до 10 (десет) работни дни след тегленето на наградите  и 

потвърждаване на спечелилия участник. 

7.2 Наградата се изпраща по куриер за сметка на Възложителя на посочения 

адрес в срок до 10 (десет) работни дни от получаването на данните на спечелилия 

Участник.  

7.3 Организаторът не носи отговорност за неполучени/недоставени награди при 

подаден от участника неточен или погрешен адрес. В тези случаи наградата се 

предоставя на друг участник в играта, избран на същия принцип. 

7.4 Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на 

документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице. 

В случай, че участник не отговаря на обявените условия за участие в Кампанията, 

той няма право да получи наградата. 

III. Разни 

Защита на личните данни: 

Организаторите обработват лични данни съгласно Закона за защита на личните 
данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 
април 2016 г. (Общ регламент относно защитата на личните данни). 

(1) С участието си в тази Кампания, Участниците потвърждават, че са запознати 
с Правилата и изразяват съгласието си с условията, посочени в тях, както и за 
обработване на личните им данни.  

 (2) Личните данни на участниците ще бъдат използвани само за целите на 
участието им в Кампания, при спазване на спазване на Общия регламент 
относно  защитата на личните данни. 

(3) Организаторите се задължават да не използват личните данни на 
Участниците за цели, различни от представените тук, както и да не разкриват 
личните данни на Участниците пред трети лица. 

(4) Участниците разполагат със следните права във връзка с личните им данни: 



1. Право да изискат от Организаторите достъп до, коригиране или изтриване на 
лични данни или ограничаване на обработването на личните данни или право на 
възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните; 
2. Право да оттеглят съгласието си за обработване на личните данни по всяко 
време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на 
съгласие, преди то да бъде оттеглено; 
3. Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 
1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: 
kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg  във връзка обработването на 
личните им данни от Организаторите или обработващите личните данни, на които 
те са предоставили същите. 
 

Всеки Участник може да упражни тези свои права, като изпрати писмена молба 
до Организаторите. 

Взимайки участие в „Кампанията“, участникът дава съгласието си и доброволно 
предоставя на SPORT DEPOT и неговите партньори ( „Би Плюс Ар” ООД, 
куриери) личните си данни (име, телефон, адрес за кореспонденция, адрес за 
доставка на наградата), с цел участие в тази Кампания, установяване на контакт 
с печелившия и доставка на награда. 

 Всеки участник има право по всяко време да поиска от Организаторите да 
коригира или заличи негови/нейните лични данни, както и да възрази срещу 
обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Всеки 
участник има право да поиска данните му да бъдат заличени от базата данни на 
Организатора. За тези цели участникът подава писмено искане на адрес: гр. 
София, бул. „Черни връх 47”, ет. 5 

Участник, който поиска данните му/й да бъдат заличени, автоматично 
прекратява участието си в Кампанията и неговото/нейното име няма да бъде 
включено в разпределението за наградите (тъй като личните данни са начин за 
идентифициране на печеливш участник, установяване на контакт с него/нея и 
доставка на наградите). 

 

Отговорност: 

Организаторите не носят отговорност за неправилно попълнени или непълни 
данни на учатсниците. 

Наградите не могат да бъдат заменяни или да бъде изплатена тяхната парична 
стойност. В случай, че спечелил участник се откаже да се възползва от 
наградата си или същият бъде дисквалифициран, той ще изгуби правото да му 
бъде доставена наградата, като Организаторите си запазват правото да се 
разпореждат със съответната награда. Ако Организаторите установят, че 
спечелилите участници не отговарят условията, посочени в тези Правила, 
Организаторите си запазват правото да преустановят/анулират по всяко време 
правата и ползите, произтичащи за победителите, без заплащане на каквото и 
да било обезщетение или компенсация.  
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Организаторите не носят отговорност за евентуални оплаквания от 
потребители, които не са успели да се регистрират в Кампанията по причини, 
свързани с лично неразбиране за начина и изискванията за участие в 
Кампанията, описани подробно в настоящите Правила 

Организаторите имат правото да предприемат необходимите мерки, в случаите 
на умишлена измама, злоупотреба и други опити, които биха могли да повлияят 
на имиджа на Организаторите и тази Кампания. Организаторите не отговарят за 
качеството на наградата, настъпили вреди вследствие неправилна употреба. 

Организаторите не носят отговорност, ако някой участва в кампанията след 
края на обявения промоционален период. 

Организаторите не носят отговорност за забавяне в доставката на награда, 
причинени от забавяне на доставчици на куриерски услуги. 

Евентуални оплаквания, свързани с организирането и провеждането на 
Кампанията, следва да бъдат изпращани по време на периода на Кампанията 
на e-mail promo@bplusred.com.  

 

Спорове 

В случай на евентуални спорове между Организаторите и участниците в 
Кампанията, те ще се разрешават по взаимно споразумение. Ако това се окаже 
невъзможно, споровете ще се разрешават от компетентния съд, съобразно 
приложимото българско законодателство. 

 

Прекратяване преди срока на Кампанията 

Кампанията може да бъде прекратена по-рано само при появата на събитие, 
представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в 
резултат на което Организаторите, по независещи от тях причини, не могат да 
продължат настоящата кампания, или по едностранно решение на 
Организаторите. 

Организаторите няма да носят никаква отговорност за понесени загуби или 
пропуснати от участниците ползи, в резултат от такова прекратяване; 

Организаторите ще уведомят участниците в Кампанията за прекратяването, 
както и за причините за това прекратяване на адрес: 
https://www.sportdepot.bg/pages/adidas-house-of-jackets-lp-1620  

 

Участието на участниците в Кампанията означава, че те са приели условията и 
правилата за провеждане на кампанията и се считат за обвързани с тях. 
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