ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА „Ocean Chef с Божана“ НА „АЛТА
БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
I. Организатор и официални правила на ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията „Ocean Chef с Божана“ на „Алта България“ ЕООД /споменавана
навсякъде по-долу в правилата като „Промоцията“/ се организира и провежда от „Алта
България“ ЕООД, ЕИК 040296468, регистрирано съгласно ДДС под номер BG040296468,
със седалище: гр. София 1404, ул. Кестенова гора, бл.28, вх.Б, представлявано от
управителя Венцеслав Аржентински (споменаван навсякъде по-долу в правилата като
“Организатор”). Данни за контакт: имейл: alta@altabg.com, телефон: +359 2 9515165.
2. Официалните правила на Промоцията са изготвени и публично оповестени в
съответствие с изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са
публикувани на интернет страницата на кампанията http://oceanbulgaria.com/,
откъдето са достъпни през целия период на Промоцията по начин, който позволява
тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите
Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като
промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното
им оповестяване на интернет страницата на кампанията http://oceanbulgaria.com/.
II. Територия
Промоцията се провежда на територията на Република България.
III. Срок и продължителност на промоцията
4. Промоцията започва в 00:00:00 ч. на 12 април 2018 г. и ще продължи до 23:59:59 ч.
на 10 юни 2018 г. включително (Период на Промоцията).
5. Всяка регистрация на страницата на играта преди 00:00:00 ч. на 2 април 2018 г. и/или
след 23:59:59 ч. на 10 юни 2018 г. ще бъде считана за невалидна.
IV. Участващи търговски марки
6. Всички продукти на OCEAN следва да се счита, че участват в Промоцията.
V. Механизъм на промоцията
7. В промоцията могат да бъдат спечелени 100 награди:
- Пластмасов салатен шейкър (850 мл) от 3 части с включена вилица и мини контейнер
за дресинг (около 70 мл);
- Готварска престилка в син цвят (с логото на Ocean);

- Охладителна чанта с изолиран джоб с цип и дръжка за носене. Размерът е
приблизително 20,5 x 13,5 x 17 см;
- Комплект къмпингарски инструменти от неръждаема стомана WILDLIFE, включващ
разгъващ се нож, бутилка и отварачка за консерва, инструмент за премахване на
котлен камък и винт за отваряне на коркови тапи, издърпваща се вилица и лъжица,
халка за ключове, всичко опаковано в чанта с пространство за колан и закопчалка от
велкро;
7.1. За да участвате в томболата за една от наградите, трябва да изпълните всяко едно
от следните условия:
7.1.1. Да посетите интернет страницата на кампанията „Ocean Chef с Божана“.
7.1.2. Да изберете от двете падащите менюта/филтри съответно:



Филтър: „Подготви се за хапване…“ с опции - „У дома“, “В офиса“, „Сред
природата“, „След спорт“;
Филтър: „Колко време имаш“ с опции 10, 20 и 30 минути

7.1.3. След клик върху бутона „Да сготвим“ се генерира автоматично рецепта с риба
тон.
7.1.4. Участникът трябва да попълни формата за регистрация, да изпрати рецептата на
имейла си, да се съгласи с Условията на играта. След като въведе данните си,
участникът трябва да кликне върху бутон „Участвам“ и по този начин да заяви своето
участие в томболата за награди.
8. Всеки участник има право да участва само веднъж в томболата за награди. Броят на
изтеглени рецепти е неограничен и изпращането им на имейл е неограничен.
8.1. Един имейл адрес и телефонен номер може да се участва веднъж в томболата.
9. Регистрация на интернет страницата на Промоцията http://oceanbulgaria.com/ ще се
счита за невалидна и участникът няма да бъде регистриран като такъв в
разпределението за наградите в следните случаи:
9.1. Ако участникът въведе два или повече пъти един и същ имейл адрес или телефон,
който вече е регистриран в системата.
9.2. Ако регистрацията в интернет страницата http://oceanbulgaria.com/ е записана след
изтичане срока на Промоцията, а именно след 10 юни 2018 г. или преди нейното
начало, а именно преди 12 април 2018 г. В случаите когато има забавяне от страна на
интернет доставчика или уеб хостинг доставчика, Организаторът не носи отговорност за
забавянето.
10. Всеки регистриран участник с имейл адрес участва в седмичната томбола за теглене
на награди до края на Промоцията. Ако не бъде изтеглен в седмицата, в която се е

регистрирал продължава да фигурира в листа с възможни печеливши до края на
кампанията.
11. Всяка седмица от започването на промоцията ще бъдат изтегляни по 10 печеливши
на 10 награди, а последната седмица от промоцията, изтеглените участници и награди
ще бъдат 20.
Печелившите на награди ще се теглят всеки понеделник в периода на промоцията.
Датите за теглене на печелившите и съответните награди са следните:
 16 април 2018 г. – 10 печеливши със следните награди: 3 бройки салатен
шейкър, 3 бройки готварска престилка, 2 бройки охладителна чанта, 2
къмпингарски инструменти
 23 април 2018 г. – 10 печеливши със следните награди: 2 бройки салатен
шейкър, 2 бройки готварска престилка, 3 бройки охладителна чанта, 3
къмпингарски инструменти
 30 април 2018 г. – 10 печеливши със следните награди: 3 бройки салатен
шейкър, 3 бройки готварска престилка, 2 бройки охладителна чанта, 2
къмпингарски инструменти
 07 май 2018 г. – 10 печеливши със следните награди: 2 бройки салатен шейкър,
2 бройки готварска престилка, 3 бройки охладителна чанта, 3 къмпингарски
инструменти
 14 май 2018 г. – 10 печеливши със следните награди: 3 бройки салатен шейкър,
3 бройки готварска престилка, 2 бройки охладителна чанта, 2 къмпингарски
инструменти
 21 май 2018 г. – 10 печеливши със следните награди: 2 бройки салатен шейкър,
2 бройки готварска престилка, 3 бройки охладителна чанта, 3 къмпингарски
инструменти
 28 май 2018 г. – 10 печеливши със следните награди: 3 бройки салатен шейкър,
3 бройки готварска престилка, 2 бройки охладителна чанта, 2 къмпингарски
инструменти
 04 юни 2018 г. – 10 печеливши със следните награди: 2 бройки салатен шейкър,
2 бройки готварска престилка, 3 бройки охладителна чанта, 3 къмпингарски
инструменти
 11 юни 2018 г. – 20 печеливши със следните награди: 5 бройки салатен шейкър,
5 бройки готварска престилка, 5 бройки охладителна чанта, 5 къмпингарски
инструменти
Печелившите ще се теглят чрез вътрешна система на уебсайта http://oceanbulgaria.com/
за произволно разбъркване на участниците. Печелившите ще бъдат обявени в секция
Награди и Печеливши на интернет страницата http://oceanbulgaria.com/, която ще се
обновява след всяко изтегляне на печелившите. Изтеглените участници ще бъдат
уведомени по e-mail и в срок от една седмица трябва да отговорят и предоставят данни
за доставка на наградата.
VI. Описание, разпределение, процедура за предявяване, валидиране и получаване
на награди
12. В Промоцията могат да бъдат спечелени следните награди:

- Пластмасов салатен шейкър (850мл) от 3 части с включена вилица и мини контейнер
за дресинги (около 70мл).
- Готварска престилка в син цвят (с логото на Ocean).
- Охладителна чанта с изолиран джоб с цип и дръжка за носене. Размерът е
приблизително 20,5 x 13,5 x 17см.
- Комплект от къмпингарски инструменти от неръждаема стомана WILDLIFE, включващ
разгъващ се нож, бутилка и отварачка за консерва, инструмент за премахване на
котлен камък и винт за отваряне на коркови тапи, издърпваща се вилица и лъжица,
халка за ключове, всичко опаковано в чанта с пространство за колан и закопчалка от
велкро.
За избягване на каквото и да било съмнение, всички награди могат да бъдат
предоставени само на участници, валидирани от Организатора като печеливши в
съответствие с всяко и всички от изискванията и условията съгласно настоящите
Официални правила.

13. Печелившите в Промоцията са длъжни да:



Отговорят в срок от една седмица от датата на получаване на имейла,
потвърждаващ, че са спечелили награда, за да потвърдят данните, на които да
бъде изпратена наградата.
Предоставят личните данни, които ще са необходими за получаване на
наградата: три имена, адрес и телефон за доставка, които се изискват за
процедурата по получаване на наградата, след като бъдат уведомени, че са
сред печелившите.

14. Наградите ще бъдат изпратени за сметка на Организатора не по-късно от 45 дни
след изтичането на кампанията или до 25 юли 2018 г.

VII. Право на участие
15. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица, навършили 18 години
с местоживеене в Република България („Участник”), с изключение на служителите на
„Алта България ЕООД“ и всички други рекламни агенции, свързани с Промоцията, както
и членовете на техните семейства /деца и съпрузи/. За целите на настоящите правила,
трябва да се представи документ, който удостоверява, че Участникът е с
местожителство в Република България.
VIII. Без парични еквиваленти за предметни награди
16. Не се допуска замяна на спечелените награди срещу стойността им в пари, както и
други замени.

IX. Печеливши - претенции
17. Наградите ще се предоставят на Участници, имащи право да участват в Промоцията,
съгласно член 13 по-горе, срещу представяне на съответните лични данни, изискани по
имейл.
X. Прекратяване на промоцията
18. Организаторът може да прекрати Промоцията по всяко време, ако настъпят
форсмажорни обстоятелства или при съществени злоупотреби. В тези случаи
Организаторът не дължи обезщетение и не е длъжен да разпределя награди.
XI. Отговорност
19.Организаторът не се задължава да води кореспонденция във връзка с претенции на
лица, които не са печеливши и които възникват след действителното раздаване на
наградите.
20. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с
регистрацията на участниците и някои други случаи, в това число:
20.1. За недоставяне на уведомлението за спечелване на награда на участник, ако
телефонът на участника е бил изключен или е бил в зона без обхват повече от 120 часа.
20.2. За ненавременно (по смисъла на член 13 и член 15 по-горе) уведомяване на
печеливш участник, поради небрежност от негова страна, ако не е проверил своя email, от който е направена регистрацията за участие в Промоцията на
http://oceanbulgaria.com/
20.3. За възникнали технически проблеми по поддържането на интернет страницата и
системата.
21. Организаторът не носи отговорност в случай на доставка на наградата на грешен
адрес, ако същият е посочен от Участника.
XII. Съдебни спорове
22. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той следва да бъде
решен между страните в дух на разбирателство, а ако това е невъзможно – от
компетентните съдилища на територията на Република България.
XIII. Публичност
23. С участието си в настоящата Промоция Участниците се съгласяват, че в случай на
получаване на награда техните имена, снимка, видео или аудио материал с
награждаването им и други лични данни, биха могли да бъдат публично оповестени и
да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали на Организатора, като в
такива случаи не се дължи заплащане от негова страна за това.

XIV. Лични данни
24. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от
участниците в Промоцията, в съответствие с изискванията на Закона за защита на
личните данни и единствено по повод и за целите на Промоцията. С регистриране на
участието си в Промоцията ще се счита, че печелившите дават изричното си съгласие
предоставените от тях лични данни да бъдат използвани за цели, свързани с
Промоцията. Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., а от
25.05.2018 г. ще се прилага актуализирана политика за защита на личните данни, в
съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, като потребителят има право на
достъп до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние
http://oceanbulgaria.com/ при ползване от него на услугите, както и на поправка и/или
заличаване на тези данни.
25. Приемайки настоящите условия, потребителите, които предоставят свои лични
данни, изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани по
електронен път oт „Алта България“ ЕООД – в случай че това е необходимо за
предоставянето и ползването на услугите или функционалностите на интернет
страницата на кампанията: http://oceanbulgaria.com/
26. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и други данни, които го
идентифицират в процеса на ползване на ресурсите, се съхраняват, обработват и
използват от „Алта България“ ЕООД съгласно посоченото в Официалните правила на
Промоцията.
27. „Алта България“ ЕООД си запазва правото да използва IP адресите на
потребителите за проследяване на самоличността им в случаите, когато това е
необходимо в изпълнение на действащите закони, юридически процедури или за да се
спазят настоящите условия.
XV. Официални правила
28.Официалните правила на Промоцията ще бъдат достъпни на интернет адрес:
http://oceanbulgaria.com/ . Допълнителна информация можете да получите след
запитване чрез формата за лични съобщения на Фейсбук страницата:
https://www.facebook.com/OceanBulgaria/, както и на имейл: alta@altabg.com, телефон:
+359 2 9515165 . С участието си в Промоцията, Участниците се съгласяват да спазват
условията на Официалните правила.

