Официални правила за съвместна игра "Машина на времето" с Организатор бТВ
Медиа Груп и главни спонсори Селекта Интернационал ЕООД, Нотос България ЕООД
и Венус Концепт ООД, осъществена в сайта ladyzone.bg на отделна лендинг страница
http://ladyzone.bg/mashina-na-vremeto
ПЕРИОД: В рамките на периода от 17.11.2017 до 10.12.2017 г. се провежда играта
„Машина на времето”, под формата на интерактивна игра на лендинг страница
http://ladyzone.bg/mashina-na-vremeto
МЕХАНИЗЪМ:
В рамките на двадесет и пет дни, лице, което желае да участва в играта, трябва да
отговори правилно на един въпрос от играта „Машина на времето“. След като даде
правилен отговор, лицето следва да попълни регистрационна форма с данни за контакт
– Име, телефон и актуален и-мейл, за да участва в играта.
Всеки актуален и-мейл дава право на регистриран участник в играта „Машина на
времето” да участва в томболата за двадесет награди, предоставени от главните
спонсори.
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
В играта има право да участва всяко пълнолетно физическо лице. Изключение правят
служителите на бТВ Медиа Груп, Селекта Интернационал ЕООД, Нотос България
ЕООД и Венус Концепт ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и
съпрузи).
Всеки участник, с участието си в игрaта, се съгласява да посочи свой актуален и-мейл.
Регистрации, неотговарящи на този критерий се приемат за нереални и не участват в
разпределението на наградите.
След изтичане на крайния период на играта -10.12.2017 г., на 11.11.2017 г. ще бъдат
изтеглени, на томболен принцип, двадесет от регистрираните актуални и-мейли в
играта „Машина на времето”, които ще имат право да получат една от следните
награди: – десет козметични комплекта за много суха коса „Phyto“, един брой одеало
Coincasa, един брой венец Coincasa, един брой свещ и две метални кутии Coincasa, един
брой чанта Ralph Lauren, един брой рокля Ralph Lauren, един брой рокля Fornarina, един
брой палто Betty Barclеy, три броя ваучери за анти-целулитни процедури. Служител на
бТВ Медиа Груп ще се свърже с участниците регистрирали печелившите и-мейли, (по
телефон или печеливш и-мейл) и уговори начините на предаването на наградата.
Наградата се пази в срок до 10 дни от датата на изтеглянето ѝ или изпратения имейл от служител на бТВ Медиа Груп до спечелилия участник. Ако в рамките на
този период печелившият участник не се е свързал обратно със служителя на бТВ
Медиа Груп по и-мейл или телефон, губи правото си да я получи. Ще бъде изтеглен, на
томболен принцип, друг регистриран и-мейл в играта „Машина на времето”.

Със съгласяването с официалните правила, които са публикувани на лендинг
страницата на играта http://ladyzone.bg/mashina-na-vremeto, участниците се съгласяват
да предоставят данните си (име, телефон и актуален и-мейл), с възможност да участват
на томболен принцип в тегленето на предоставените награди от Селекта
Интернационал ЕООД, Нотос България ЕООД и Венус Концепт ООД.
Данните се получават и обработват от бТВ Медиа Груп за целите на играта.
Наградата за участник се изпраща или предоставя лично в офиса на бТВ Медиа Груп в
рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването.
Получаването на наградата става само срещу документ за самоличност, с който
лицето се легитимира пред служител на бТВ Медиа Груп или пред съответния
куриер / пощенски служител.
Официалните правила се прилагат за целия период на провеждане на играта във вида, в
който са публикувани на следния интернет адрес: http://ladyzone.bg/mashina-na-vremeto
Организаторът на играта си запазва правото да променя официалните правила като
промените влизат в сила незабавно след оповестяването им на интернет страницaта:
http://ladyzone.bg/mashina-na-vremeto, без задължение да информира регистрираните до
този момент лица.

ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА
Играта се организира на български език и сe провежда на http://ladyzone.bg/mashina-navremeto
СРОК НА ИГРАТА
Играта стартира на 17.11.2017г., в 11:00 часа, и приключва на 10.12.2017 г. в 23:59
часа.
ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Осигурените от главните спонсори - Селекта Интернационал ЕООД, Нотос България
ЕООД и Венус Концепт ООД - награди са както следва: десет козметични комплекта за
много суха коса „Phyto“, един брой одеало Coincasa, един брой венец Coincasa, един
брой свещ и две метални кутии Coincasa, един брой чанта Ralph Lauren, един брой
рокля Ralph Lauren, един брой рокля Fornarina, един брой палто Betty Barclеy, три броя
ваучери за анти-целулитни процедури. бТВ Медиа Груп не носи отговорност за
предоставените от спонсорите награди.
ПЕЧЕЛИВШИ ПРЕТЕНЦИИ
Наградата ще се предостави на участник, който има право да участва в играта, бил е
обявен за печеливш по Официалните правила на играта и е предоставил валиден
документ за самоличност (паспорт, лична карта) при получаване на наградата.

ГРЕШКИ И НЕВАЛИДНИ РЕГИСТРАЦИИ
Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи непълна, невярна или
подвеждаща информация, както и за регистрации, направени от лица, които нямат
право да участват в конкурса.
ОТГОВОРНОСТ
бТВ Медиа Груп и Селекта Интернационал ЕООД, Нотос България ЕООД, Венус
Концепт ООД не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден
и-мейл за контакт или неверен, непълен или неточен адрес за доставка на наградата.
Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства,
които възпрепятстват реализацията на съответната награда.
С регистрацията на актуален и-мейл адрес участниците се съгласяват, че Селекта
Интернационал ЕООД, Нотос България ЕООД и Венус Концепт ООД, могат да
използват регистрирания и-мейл адрес, за обратна връзка и други административни
цели.

ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ
Не се допуска размяна на награда за паричната ѝ равностойност или за други
материални или нематериални изгоди.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
Организаторът на играта има право по своя преценка да прекрати играта по всяко
време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на
официалните правила или форсмажорни обстоятелства.

