Официални правила за участие в Играта

10 ГОДИНИ CASAVINO. 10 ВИНЕНИ ЕКСКУРЗИИ
Участниците в Играта трябва да се запознаят с условията на изложените по‐долу официални правила на
Играта.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е Вино Дистрибуция ООД, с ЕИК 200242774 и търговски адрес: 1517 София, бул.
Ботевградско шосе 247, ет. 6. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на
изложените по‐долу Официални правила на Играта (наречени по‐долу “Официални Правила”).
Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като
промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.casavino.bg.
2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в
съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или
форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска
връщане на продукти.
3. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18
години, с изключение на служителите на Вино Дистрибуция ООД, както и членове на техните
семейства (деца, родители и съпрузи).
4. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.casavino.bg за периода на Играта.
Повече информация може да бъде получена на касите в магазините CASAVINO.
5. Териториален обхват на играта са всички магазини CASAVINO.
6. В Играта могат да участват всички, закупили вино/вина в магазините CASAVINO с обща минимална
сумарна стойност 20.00 (двадесет) лв. с ДДС.
7. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и
задължително да спазват поставените условия.

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 01.02.2018 г. – 28.02.2018 г. само на територията на
Република България. Вино Дистрибуция ООД си запазва правото да промени датата на старта, ако
поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 01.02.2018 г.

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Участие в Играта, обвързано с покупка!
Закупете по свой избор една или повече бутилки вино, с обща минимална стойност 20.00 (двадесет) лв. с ДДС
в който и да е от магазините CASAVINO. При закупуването получавате касов бон, както и допълнителен
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отрязък за попълване на имената си, телефон и електронен адрес за връзка. Попълнете отрязъка, подписвате
се, че сте съгласен с условията на играта и го пускате в кутията с логото 10 ГОДИНИ CASAVINO на касата на
всеки от магазините CASAVINO.
Всеки клиент може да участва многократно в Играта с всяка своя покупка на вино/вина от магазините на
CASAVINO в периода на Играта, която е на стойност от 20 (двадесет) и повече лева с ДДС. С една покупка с
един касов бон не може да се участва два пъти в Играта.

2. Участие в Играта, необвързано с покупка, е участие в анкета на сайта www.casavino.bg
Отговорете вярно на следните 3 въпроса:
‐ Колко години от създаването си празнуват магазини CASAVINO през 2018 година?
‐ Колко са магазините CASAVINO и в кои градове са?
‐ Какво изобразява/символизира логото на CASAVINO?
Всички отговорили правилно и на трите поставени въпроса имат право да участват еднократно в Играта.
Съгласявате се с предоставянето на Вашите имена, телефон и електронен адрес за връзка. Потвърждавате, че
сте съгласни с условията на Играта.
3. За периода на Играта Организаторът ще раздаде 1 награда – винена екскурзия до Португалия,
с посещение на Винарна Рамош Пинто, бул. Рамош Пинто 400, Вила Нова де Гая, Португалия.

4. Екскурзията включва:
4.1 Самолетни билети за двама до съответната дестинация в Европа
4.2 Трансфер от и до летището за двама.
4.3 Нощувка и закуска в двойна стая за двама.
4.4 Посещение на избата за двама.
4.5 Дегустация на вината на избата за двама.
Периодът за използване на наградата е 01.03.2018 г. – 28.02.2019 г. Конкретните детайли за туристическите
услуги ползвани с наградата, местоположението и точното време за ползване ще се уточнят от победителя в
Играта, в зависимост от наличните оферти за периода, избран от победителя заедно с агенция ЛИДИЯ ТУРС
ООД със седалище и адрес на управление: ул. Узунджовска 7‐9 ет. 1 офис 2, гр. София и адрес за
кореспонденция: ул. Узунджовска 7‐9 ет. 1 офис 2, гр. София ЕИК: 130975849 ИН по ЗДДС: BG130975849.
5. Теглене на наградата:
5.1 Наградата ще бъде изтеглена в офиса на Организатора от тричленна комисия, определена от Вино
Дистрибуция и/или в присъствието на нотариус, по преценка на Вино Дистрибуция. Тегленето за екскурзията
ще се извърши на 10‐то число от месеца, следващ края на периода за участие, или по‐точно 10‐ти март 2018
година. Изтегля се и един резервен участник в случай, че в определения срок на точка 6.1 не се установи
връзка със спечелилия наградата. В случай че и с резервния участник няма връзка в срока по точка 6.1, тогава
не се предоставя награда в Играта. Победителят се обявява на www.casavino.bg в рамките на 10 дни след
потвърждаване, че приема наградата.
5.2 Уникални идентификатори на всеки участник са имената му, мобилният му телефонен номер и e‐mail.
5.3 Спечелилият наградата има право да посочи 1 придружител, навършил 18 години. И двамата носят
отговорността за осигуряване на валидни документи за пътуване в Европа.
5.4 Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на Играта ще бъде автоматично
дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия, които променят механизма за
участие в Играта или увеличават шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в
настоящите правила на Играта. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът
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не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на
активността.
6. Получаване на наградата:
6.1 Печелившият участник ще бъде известен чрез телефонно обаждане и/или имейл за спечелената награда.
Ако няма връзка със спечелилия в срок от 5 работни дни, той/тя губи правото на награда. В срок от 5 работни
дни спечелилият трябва да потвърди дали приема наградата и да избере период за пътуването, както и да
посочи конкретен придружител, ако избере да пътуват двама. Ако печелившият не потвърди, че приема
наградата след получаване на известието в този срок, губи правото да получи наградата.
6.2 Наградата се получава поименно само срещу представяне на документ за самоличност на спечелилия.
Спечелилият подписва информирано съгласие за всички детайли за конкретната награда – имена, лични
документи, период на пътуване, нощувка, трансфер и др.
6.3 Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
6.4 Вино Дистрибуция ООД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон
за контакт или непълен, или неточен имейл адрес.

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Включвайки се в Играта, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон и e‐mail) и
ще се счита, че с включването си в Играта участниците дават съгласието си тези данни да бъдат използвани
(събирани и администрирани) от Вино Дистрибуция ООД за цели свързани с Играта, информиране на
участниците за бъдещи активности и игри, организирани Вино Дистрибуция ООД, и/или разпространението
на наградите.
2. Спечелилият наградата се съгласява Вино Дистрибуция ООД да използва, публикува и споделя снимки и
разкази за преживяното по време на екскурзията и посещението на винарната. С осъществяване на
регистрацията за участие в Играта всички лица, попълнили талона за участие, декларират, че са съгласни с
настоящите правила, включително декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат събирани,
използвани и обработвани от Организатора за целите на Играта, както и за маркетингови и рекламни цели.
С регистрацията за участие участниците се съгласяват, в случай че спечелят награда от Играта, да бъдат
фотографирани, излъчвани, показвани и обявявани по всякакъв начин в публичното пространство, в
електронни и печатни медии, без за това да им се дължи каквото и да било възнаграждение от страна на
Организатора.
3. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата
нормативна уредба по отношение защита на личните данни.

РАЗДЕЛ 5. ДРУГИ
1. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането
на срока на Играта или по други подобни поводи.
2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и участници в нея се решават чрез
преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие чрез намесата на компетентните
органи.
3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват
реализацията на Играта и/или осигуряване на наградата.
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