ПРАВИЛА

за провеждане на Игра с натурална минерална вода „ГОРНА БАНЯ 1“
1. НАИМЕНОВАНИЕ:
1.1. Наименованието на играта е: „СПЕЧЕЛИ С ГОРНА БАНЯ
КООПЕРАТИВНИТЕ ЦЕННОСТИ“
1.2. Подтема: „КООПЕРАТИВНИТЕ ЦЕННОСТИ В НАШИЯ ДОМ”

1

И

2. ЦЕЛ:
Целта на играта е:
 да популяризира продуктите, които се произвеждат от кооперативното
предприятие „Булминвекс–ГБ“ЕООД;
 да информира клиентите за новата марка COOP и нейното съответствие с
познатото изписване на кирилица - КООП;
 да провокира интереса на клиентите към кооперативните ценности и тяхното
място в ежедневието им;
 да насочи вниманието на обществото към кооперативните организации като
фактор в икономиката на страната.
3. ОРГАНИЗАТОР:
3.1. Играта се организира от „БУЛМИНВЕКС-ГБ“ ЕООД, ЕИК 000622340, с адрес:
гр. София, п.к.1614, ул. “инж. Борислав Огойски“ №14.
4. ПОПУЛЯРИЗИРАН ПРОДУКТ:
4.1. Натурална минерална вода с марка „ГОРНА БАНЯ 1“ в разфасовка от 0,5 л. и
1,5 л. и коледен етикет с графична марка „КООПЧО“.
5. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ
5.1. Играта се организира и провежда само на територията на Република България.
6. НАГРАДИ
6.1. За периода на играта ще бъдат раздадени под формата на награди общо 5 000
(пет хиляди) рекламни чаши, брандирани с логата: „КООП ГОРНА БАНЯ
натурална минерална вода“, „КООП=СООР Да изградим по-добър свят сега“ и
кооперативните ценности: равенство, взаимопомощ, справедливост, солидарност,
честност и грижа за другите. При засилен интерес от страна на участниците,
организаторът на играта си запазва правото да предостави допълнителни награди,
под формата на рекламни чаши.
7. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ
7.1. Играта започва от 15.11.2017 г. и продължава до 31.12.2017 г. или до изчерпване
на количествата рекламни чаши по т. 6.1. от настоящите правила, което от двете
събития настъпи по-рано.
7.2. След 31 декември 2017 г. играта се прекратява, независимо че в търговската мрежа
е възможно да има налични участващи опаковки натурална минерална вода
„Горна Баня 1“ от 0.5 и 1.5 л.
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8. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
8.1. За да вземе участие в играта, всеки участник трябва да събере 20 (двадесет) броя
коледни етикети от натурална минерална вода с търговска марка „ГОРНА БАНЯ
1“и разфасовки от 0,5 л. и 1,5 л. и да ги предаде в обектите, участващи в играта.
8.2. В играта участват САМО коледни етикети от натурална минерална вода с марка
„ГОРНА БАНЯ 1“и графична марка „КООПЧО“ в разфасовка от 0,5 л. и 1,5 л.
Не се приемат за участие в играта етикети от разфасовки 0.5 и 1.5 л., които са
повредени, разкъсани, възстановени с тиксо или лепило, както и части от етикети,
на които не присъстват всички изброени в т. 8.1. елементи.
8.3. В играта НЕ участват коледните етикети от натурална минерална вода с марка
„ГОРНА БАНЯ 1“ и графична марка „КООПЧО“ от останалите разфасовки, които
се предлагат в търговската мрежа в периода на играта. Срещу тях клиентите не
получават рекламна чаша, която се предоставя като награда в съответствие с
настоящите правила.
8.4. Наградата се получава от участника в търговския обект срещу представяне на
необходимия брой етикети съгласно т. 8.1. и т. 8.2. от настоящите правила.
8.5. Всеки участник може да участва в играта неограничен брой пъти.
8.6. В играта могат да участват всички физически лица, навършили 14 години към
датата на започване на играта. В нея нямат право да участват служители на
търговските обекти, в които тя се провежда.
8.7. Пълният списък на обектите, участващи в играта, е публикуван на интернетстраницата на организатора www.gornabania1.bg.
9. ВИДИМОСТ:
9.1. Популяризирането на играта и правилата за нейното провеждане се обявяват чрез:
 интернет страницата на организатора www.gornabania1.bg,
 страницата на организатора във Фейсбук: www.facebook.com/gornabania1;
 интернет страницата на Централния кооперативен съюз: www.ccu-bg.coop;
 страницата на Централния кооперативен съюз във Фейсбук

www.facebook.com/CentralCooperativeUnion;

 националния кооперативен всекидневник „Земя”;
 плакати в търговските обекти, които участват в играта;
 по други подходящи за целта начини по решение на организатора.

10. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ:
10.1. С участието си в Играта участниците се съгласяват с настоящите правила и с
условията и сроковете, които те регламентират.
10.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя
настоящите правила на играта, като промените влизат в сила едва след
публичното им оповестяване на интернет страницата www.gornabania1.bg.
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10.3. Организаторът на играта има право по всяко време да прекрати играта, обявявайки
това публично на сайта си.
10.4. Организаторът не носи отговорност за загуби или вреди, претърпени от участника
по време на участието му в играта.
10.5. С приемането на настоящите правила участниците в играта се съгласяват
участието им да бъде документирано от организаторите чрез фото и
видеоматериали, както и да бъде използвано за изработването на рекламни
материали за популяризиране на играта или продуктите на организатора.
10.6. Организаторите си запазват правата да разпространяват рекламните материали с
участници в играта без да заплащат права и обезщетения за това.

Силвия Дойчинова,
Управител на „Булминвекс-ГБ“ ЕООД
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