ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ТОМБОЛА НА ИПЕЙ АД
За Играта “Колело на късмета”, провеждана в трите дни на технологичните конференции
Java2Days и CodeMonsters в периода от 27 до 29 ноември 2018 г.

1. Организатор на Томболата (наричана по-долу „Томболата“) е „Ипей“ АД (наричано по-долу
„Организатор/а“).
1.1. Официалните правила на Томболата се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия
период на Томболата на интернет страницата на Организатора: www.ePay.bg.
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като
промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет страницата
https://www.epay.bg/lottery-terms201811.
1.3. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в писмена форма и ще
влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването им на интернет
страницата на https://www.epay.bg/lottery-terms201811.
2. Територия и период на провеждане на Томболата
2.1. Томболата се организира и провежда в гр. София по време на трите дни на технологичните
конференции Java2Days и CodeMonsters, организирани от Консеп Сървисиз България ЕООД в
Национален дворец на културата (НДК), на щанд на Организатора.
2.2. Томболата стартира на 27.11.2018 г. и ще продължи до 29.11.2018 г.
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Томболата има всяко физическо лице, което отговаря кумулативно на
условията, предвидени в т. 3.2, т. 3.3 и т. 3.4 от настоящите Правила.
3.2. Лицето да е навършило 18 г.
3.3. В рамките на провеждането на технологичните конференции Java2Days и CodeMonsters в
периода 27-29 ноември 2018 г. лицето да е посетило щанд на Организатора, да е участвало в
Играта “Колело на късмета” на Организатора и стрелката на колелото да е спряла на секция с
надпис „Томбола за iPhone”.
3.4. Лицето да не е служител на Организатора.
4. Механизъм на Томболата
4.1. За участие в Томболата, участниците трябва да посетят щанда на Организатора в периода
27–29 ноември 2018 г., локализиран в НДК по повод провеждането на технологичните
конференции Java2Days и CodeMonsters. На щанда е разположено Колело на късмета с няколко
секции, от които само една може да донесе награда iPhone 8. Желаещият да участва в Играта
„Колело на късмета“ завърта Колелото и ако стрелката спре на секция с надпис „Tомбола за
iPhone“, получава Талон с уникален номер, с който участва в Томболата. Талонът трябва да се
пази от участника, защото той служи за доказателство в случай, че именно номерът на този талон
бъде изтеглен като печеливш.
4.2. Всеки участник има право да участва само с едно завъртане на Колелото на късмета, освен
ако не попадне на секция с надпис „Опитай пак“. Тогава той върти отново Колелото на късмета.
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4.3. Печелившият в Томболата ще бъде обявен на 3-ти декември 2018 г., като тегленето ще се
излъчи в официалната Facebook страница на Организатора.
4.4. Томболата стартира на 27 ноември 2018 г. и приключва на 29 ноември 2018 г.
4.5. Спечелилият номер от томболата ще бъде публикуван на интернет страницата на
Организатора www.ePay.bg и на официалната Facebook страница на Организатора.
5. Награда. Теглене и получаване на наградата
5.1. Всеки участник в Играта „Колело на късмета“, който завърти колелото и стрелката попадне
в секция с надпис „Tомбола за iPhone“, ще участва в Томбола за спечелване на мобилен телефон
iPhone 8.
5.2. Наградата от Томболата е един мобилен телефон iPhone 8 space grey.
5.3. Тегленето на Наградата ще се извърши в офиса на Ипей на 3-ти декември 2018 г. на случаен
принцип измежду всички участници. Ще бъдат изтеглени последователно 1 печеливш талон и 2
резервни талона.
5.4. Тегленето на Наградата ще бъде излъчено във Facebook страницата на Организатора:
https://www.facebook.com/ePay.bg.Mobile/.
5.5. Участниците в Томболата трябва да проверят дали техния номер на талон печели на
интернет страницата на Организатора www.ePay.bg или на официалната Facebook страница на
Организатора.
5.6. Участникът с печелившия талон трябва да се свърже в срок до 3 (три) работни дни след
тегленето на Томболата с представител на Организатора на мобилен телефон 0884/266 585 или
на имейл hr_data@datamax.bg, за да потвърди, че неговият талон е спечелил от Томболата.
5.7. За получаване на Наградата, спечелилият участник в срок до 5 (пет) работни дни след
свързването с Организатора съгласно т.5.6, следва да се яви в офиса на Организатора в гр. София,
ул. Иван Вазов 16, като предварително страните уговорят ден и час.
5.8. Наградата се получава след представяне на печелившия талон на Организатора срещу
приемо-предавателен протокол и подпис. Получаването на наградата се документира със
снимков и/или видео материал.
5.9. Участникът губи правото си да получи Наградата, ако не се свърже с Организатора в срок до
3 (три) работни дни след тегленето на Томболата (т.5.6.) или не се яви да я получи в срок до 5
(пет) работни дни (т.5.7.).
5.10. При наличие на някое от обстоятелствата по т.5.9. Организаторът обявява това на интернет
страницата си www.ePay.bg и на официалната си Facebook страница, като отново посочва номера
на първия резервен талон, приносителят на който има право да получи наградата.
5.11. Приносителят на първия изтеглен резервен талон има право да получи Наградата, при
условие, че спази сроковете по т.5.6. и т.5.7., като по-ранният от тях /този по 5.6./ започва да тече
от датата на обявлението по т.5.10.
5.12. В случай, че участникът с първия изтеглен резервен талон загуби правото си да получи
наградата, Организаторът обявява това на интернет страницата си www.ePay.bg и на
официалната си Facebook страница, като отново посочва номера на втория резервен талон,
приносителят на който има право да получи наградата.
2

5.13. Приносителят на вторият изтеглен резервен талон има право да получи Наградата, при
условие, че спази сроковете по т.5.6. и т.5.7., като по-ранният от тях /този по т.5.6./ започва да
тече от датата на обявлението по т.5.12.
5.14. В случай, че и участникът с втория изтеглен резервен талон загуби правото си за получаване
на Наградата, Томболата приключва с нераздадена Награда.
6. Отговорност
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до интернет
страницата www.ePay.bg, невъзможност за публикуване на съдържание на същата страница,
както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Томболата. Всякакви подобни и
други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.
6.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде
повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с
тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на
действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при
определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния
участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.
7. Защита на личните данни
7.1. Печелившият участник се съгласява доброволно да предостави на Организатора свои лични
данни, снети от документ за самоличност при получаване на Наградата.
7.2. Печелившият участник приема имената му, както и снимки от момента на получаването на
наградата, да бъдат публикувани на интернет страницата www.ePay.bg, както и в официалната
Facebook страница на Организатора.
7.3. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на
личните данни на печелившия участник да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите
на Закона за защита на личните данни и приложимото европейско законодателство.
7.4. Печелившият участник може по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на
личните му данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. Подобно оттегляне ще
направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.
8. Предсрочно прекратяване на Томболата
8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Томболата по всяко време.
8.2. Организаторът е длъжен да обяви това на интернет страницата си www.ePay.bg.
9. Други
9.1. С включването си в Томболата, всеки участник се счита за уведомен и запознат с настоящите
Официални правила и се съгласява да спазва предварително установените с тях правила, условия
и срокове.
9.2. Участниците могат да се свържат с Организатора на тел.: 0884/266 585 или на имейл:
hr_data@datamax.bg.
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