
ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА НА BEKLEY-

ORGANICS „ХАРЕСВАШ! ИЗБИРАШ! ПОЛУЧАВАШ!“ 

 

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Играта „Харесваш! Избираш! Получаваш!“ на Bekley-Organics се организира и 

провежда от „Валенберт“ ООД, наричан по-долу Организатор. 

2. Фейсбук страницата на Bekley-Organics, @bekleyorganicsofficial, е притежание и 

се администрира от Организатора. 

3. Периодът на Играта е от 15.3.2019 година до 30.04.2019 година включително. 

4. Участието в Играта не е обвързано с покупка. 

5. Играта се организира и провежда чрез платформата на фейсбук. 

6. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и 

е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, на 

възраст над 18 години, с изключение на служителите на Организатора, на техните 

семейства, както и всички взели участие в организацията и провеждането на 

играта.  

7. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Общи 

правила и условия.  

 

II. ОПИСАНИЕ НА ИГРАТА  

8. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни всички стъпки 

описани в точки 8.1, 8.2 и 8.3, а именно: 

8.1  Да хареса страницата на Bekley-Organics във Фейсбук, @bekleyorganicsofficial. 

8.2  Да сподели публикация от фейсбук страницата Bekley-Organics, 

@bekleyorganicsofficial, на своята лична страница. Публикацията, която 

потребителят ще сподели е по избор от всички публикувани статии на Bekley-

Organics към момента на споделянето. 

8.3  Да отбележи споделената страница с @bekleyorganicsofficial. 

 

III. НАГРАДИ  

9. В периода на провеждане на играта, ще бъдат раздадени 5 награди на 5 

различни участника при 5 тегления на 5 различни дати. 

10. Изтеглянето на печелившия участник се извършва на томболен принцип от 

екипа на Организатора в 5 различни тегления, подробно описани в точка 11. 

11. Ще се проведат 5 томболни тегления на следните дати: 

11.1      Първото теглене ще се проведе на 25.3.2019 година и в него ще бъде изтеглен 

печеливш участник измежду харесалите страницата на Организатора в периода 

между 15.3.2019г. и 23.3.2019 година включително. 

11.2 Второто теглене ще се проведе на 4.4.2019 година и в него ще бъде 

изтеглен  печеливш участник измежду харесалите страницата на Организатора 

в периода между 24.3.2019г. и 1.4.2019 година включително. 



11.3 Третото теглене ще се проведе на 15.4.2019 година и в него ще бъде 

изтеглен печеливш участник измежду харесалите страницата на Организатора в 

периода между 2.4.2019г. и 10.4.2019 година включително. 

11.4 Четвъртото теглене ще се проведе на 22.4.2019 година и в него ще бъде 

изтеглен печеливш участник измежду харесалите страницата на Организатора в 

периода между 11.4.2019г. и 20.4.2019 година включително. 

11.5 Петото теглене ще се проведе на 3.5.2019 година и в него ще бъде изтеглен 

печеливш участник измежду харесалите страницата на Организатора в периода 

между 21.4.2019г. и 30.4.2019 година включително. 

12. При всяко теглене участват само и единствено онези участници, които са 

отговорили на условията за включване в Играта, описани в точка 8. 

13. При всяко теглене участват по един път участниците, които са харесали 

страницата за съответния период. 

14. Наградите не могат да се преотстъпват на други участници. 

15. Един участник може да спечели само една награда. 

16. Печелившият участник ще бъде обявен на фесйбук страницата на Организатора, 

@bekleyorganicsofficial, както и с лично съобщение, изпратено към фейсбук 

страницата му. 

17. Наградата е един пакет по избор от 2 пакета: Пакет „БЕБЕ“ или пакет „МАМА“ 

17.1. Пакет „БЕБЕ“ включва следните продукти: Бебешко Олио Лайка, Препарат 

против Комари, Книжка „Първите 100 думи“ и еднократна отстъпка от 30% 

върху първа покупка продукти на Bekley-Organics при условия, подробно 

описани в точка 19 от настоящите Общи условия. 

17.2. Пакет „МАМА“ влючва следните продукти: Масло против Стрии, Органично 

арганово масло, Книжка „Първите 100 животни“ и еднократна отстъпка от 

30% върху първа покупка продукти на Bekley-Organics при условия, 

подробно описани в точка 19 от настоящите Общи условия. 

18. Всеки печеливш участник има право да избере един от двата изброени пакета 

като в допълнение получава право на еднократна отстъпка при покупка на 

продукти на Bekley-Organics при по-долу изброените условия. 

18.1 Печелившият участник трябва да публикува на личната си фесйбук 

страница снимка с получената награда и да отбележи публикацията си с 

@bekleyorgancisofficial. Закупените продукти не трябва да превишават 50 лв. 

продажна цена, преди отстъпката.  

18.2 Покупката е по избор на печелившия участник и включва всички продукти 

от гамата на Bekley-Organics. 

18.3 Покупката се извършва директно от Организатора и не може да се закупи 

от партньори на Организатора, които предлагат продуктите на Организатора в свой 

обект. 

18.4 За покупката, печелившият участник трябва да информира Организатора 

на имейл: info@bekley-organics.com.  

18.5 Отстъпката важи до 15.5.2019 година. Заявки за покупка при тези условия 

след тази дата няма да могат да се изпълнят. 

  



19. Един участник може да спечели само 1 бр. награда.  

20. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или 

с друга награда. 

21. Всеки печеливш участник, който желае да получи спечелената от него награда, 

следва да предостави на Организатора следните данни: Име, Фамилия, имейл адрес  

и адрес за получаване на наградата като изпрати данните си на следния имейл: 

info@bekley-organics.com. В същия този имейл, участникът следва да посочи и кой 

пакет между пакет „Мама“ и пакет „Бебе“ избира. Тези данни, в случай на 

необходимост, ще бъдат предоставени от Организатора на съответния Партньор, 

осигуряващ спечелената награда.  

22. Наградите ще бъдат предоставени на печелившите участници лично от 

Организатора или от Партньора, който е осигурил съответната награда по начин, 

допълнително уговорен между съответното юридическо лице и участника.  

IV. ЛИЧНИ ДАННИ 

 23. Включвайки се в настоящата Игра, участниците дават съгласието си и предоставят 

доброволно личните си данни (имена, e-mail и адрес) за цели, свързани с Играта и  

разпространението на наградите. 

24. Включвайки се в настоящата Игра, участниците декларират, потвърждават и се 

съгласяват за следното:  

24.1. Че са запознати с, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите 

Общи условия на Играта;  

24.2. Че доброволно са предоставили на Организатора своите лични данни и данни за 

контакт;  

24.3. Че са съгласни Организатора, като спазва всички законови изисквания в областта 

на защитата на личните данни, да събира, съхранява и обработва по смисъла на Закона 

за личните данни. 

24.5. Че са запознати и са съгласни, ако бъдат обявени за печеливши участници в 

Играта, предоставените от тях лични данни и/или данни за контакт да бъдат обявени 

от Организатора във фейсбук страницата на организатора, @bekleyorganicsofficial, и на 

уебсайта му, www.bekely-organics.com. 

25. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите 

условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на страницата на 

играта.  

27. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши 

претенции, при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.  

28. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се 

забавили, били са невъзможни или неуспешни, в резултат на технически проблеми с 

комуникационните системи.  

http://www.bekely-organics.com/


29. Всички участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали 

поради участието им в играта (включително – разходи за достъп до интернет) и други. 

Участникът може да направи справка за възможните разходи за интернет свързаност 

и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или 

интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.  

30. Участниците и победителите се съгласяват, че Организаторът може да ги включва 

в публични изяви и други промоции без допълнителна компенсация или 

възнаграждение.  

31. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им 

предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи игри и промоции.  

32. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Играта по 

каквито и да било причини.  

Организаторът не носи отговорност за загуби от каквото и да е естество. 

 


