Правила и условия за участие в
играта “Градинари
изследователи“

I. Общи Условия на Играта
1. Настоящите правила за участие уреждат реда и условията за провеждане
и участие в Играта на Bonduelle - “Градинари изследователи “
("Играта").
2. Организатор на Играта е Bonduelle със съдействието на Дентсу Иджис
Нетуърк България ООД.
3. Играта стартира в 10:00 ч. на 06.10.2016г. и продължава до 22:00 ч. до
02.11.2016г. включително.
4. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
ІІ. Право на участие в Играта
5. В Играта имат право да участват дееспособни физически лица
(Участници), които са навършили 18 години, с постоянен адрес в Република
България, с изключение на служителите на Bonduelle и Дентсу Иджис
Нетуърк България ООД, както и членове на техните семейства, в това число
деца, родители, братя, сестри, съпрузи. Юридически лица нямат право да
участват в Играта.
6. Участие в Играта е възможно при спазване на нейните Правила и
Условия.

7. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема
настоящите Правила и Условия, достъпни на bonduelleadventurers.bg e и се
съгласява да ги спазва.
ІІІ. Условия за участие в Играта
8. За да участвате в играта в периода от 10:00 ч. на 06.10.2016г. и
продължава до 22:00 ч. на 02.11.2016г. включително, всяко лице, което
отговаря на изискванията на т. 5 по-горе може да участва в томбола и да
спечели една от наградите, които са:
 Детски книжки - 10 на ден (280 книги)
 Изследователи - 8 на ден (224 играчки)
 Изследователски комплект - 2 на седмица (8 пакета)

8.1. Уастието в играта не е обвързано с покупка. За да участват в
състезанието участниците трябва да намерят скритите зеленчуци в
градините на Bonduelle на интернет адрес http://bonduelleadventurers.bg/.
След като открият и четирите скрити зеленчука потребителите трябва да се
регистрират, като попълнят онлайн формата за регистрация на сайта.

8.2. един участник може да спечели само по една награда от всяка
категория
8.3. Регистрация за томболата може да бъде направена до 22:00 ч. на
02.11.2016г
IV. Награди
Плюшени играчки:
- плюшена играчка във формата на броколи
- плюшена играчка във формата на грах

- плюшена играчка във формата на царевица
- плюшена играчка във формата на морков
Детска книжка: „Приключения в градината” книга за деца
Технически изисквания: A3 отворен формат, A4 затворен формат.
Резюме:
- История за приключенията в градината
- 11 интерактивни игри за деца
- Стикери за игра
- 3 рецепти за деца

Комплект Bonduelle: комплектът съдържа 4 плюшени играчки, 1 книжка и
продукти на Bonduelle (Сладка царевица на зърна 425ml, Червен фасул
425ml, Зрял фасул в доматен сос 425ml, Червен фасул в сос 425ml,
Мексикана 425ml, Червено цвекло на кубчета 425ml, Тексас микс 425ml,
Мексико микс 425ml).
Цена на 8-те продукта = 9.24 лв.

V. Определяне на печеливши Участници
10.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез провеждането на томбола на
случаен принцип един път седмично (четвъртък)
Имената на победителите ще бъдат изтеглени на 13,20,27 октомврии 4
ноември)
10.2. В томболата за награда имат право да участват всички Участници,
които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила.

10.3. Участниците, които са спечелили награда по реда на т.10.1. по-горе
трябва да напишат имейл потвърждение на
bulgaria.bonduelle@gmail.com
10.4. Всеки Участник, спечелил награда, трябва да изпрати имейл с
потвърждение в срок до 5 (пет) работни дни, считано деня, следващ деня на
теглене на наградите.
10.5. Ако Организаторът не получи от спечелилия Участник мейл с
потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на посочения срок,
Участникът губи правото да получи наградата си и на негово място ще бъдат
изтеглени нови Участници.
10.6. Със съобщението по т. 10.4. печелившите Участници трябва да посочат
пощенски адрес на който да бъде доставена наградата
10.7. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична
равностойност или с друга награда.
10.8. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави
описаните награди по причини извън неговата воля, Организаторът си
запазва правото да награди печелившите с друг вид награда на същата
стойност.

VІ. Правни спорове
11. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между
Организатора и Участниците в играта, ще бъдат решавани по взаимно
съгласие, чрез преговори, а в случай, че постигане на съгласие се окаже
невъзможно, спорът следва да се отнесе компетентните органи за
разрешаването му.
VIІ. Условия за валидност
12. Организаторът не поема отговорност при:

12.1. Невалидни или некоректно въведени имейли за връзка с Участниците
12.2. Невалидни или некоректно въведени пощенски адреси
12.3. Невалидни или некоректно въведени телефонни номера за връзка с
Участниците
VIII. Прекратяване на Играта
13. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време като обяви
това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби,
нарушаване на настоящите Правила или форсмажорни обстотелства, като в
тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
IX. Лични данни
14. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка, адрес,
когато такъв се предоставя) на всички Участници в Играта се обработват в
съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни.
15. Съгласявайки се с Правилата, Вие декларирате и гарантирате, че сте
запознати с правилата на Организатора за защита на личните данни и
давате своето доброволно съгласие Вашите лични данни да бъдат
обработвани от Организатора за целите на играта. Целите на обработването
на тези данни са: определяне на спечелилите и доставяне на наградите.
16. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат
обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила и
личните данни на Участниците няма да бъдат предоставяни на трети лица.
X. Други
17. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата през Периода на
Играта при възникване на технически причини или поради промени в
действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания
на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени

това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани
съответно.

