
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА “СПЕЧЕЛИ С BILKA!” 

I. Организатор и официални правила на играта 

1. Играта “Спечели с Bilka” /играта/ се организира и провежда от "Билка Лайфстайл” 

EООД, ЕИК 040451420, регистрирано съгласно ЗДДС под номер BG 040451420, тел: 02/ 

971 3887, 02/ 971 3889, официален производител на продуктите с търговска марка Bilka 

Dent/Организатор/. 

2. Официалните правила на играта са изготвени и публично оповестени в съответствие с 

изискванията на приложимия български закон. Официалните правила са публикувани на 

сайта www.bilkaforkids.bg, откъдето са достъпни през целия период на играта по 

начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. 

3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите 

Официалните правила в съответствие с действащото българско законодателство, като 

промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им 

оповестяване на сайта www.bilkaforkids.bg. 

II. Територия 

4. Играта се провежда на територията на Република България. 

III. Продължителност на играта 

5. Играта започва в 00:00:00 на 16 ноември 2017 г. и ще продължи до 23:59:59 на 16 

декември 2017 г. включително (Период на играта). 

V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА: 

6. За да участвате в томбола за спечелването на награда, трябва да направите следното: 

6.1. Влезте на страницата на www.bilkaforkids.bg  

6.2. Качете снимка на Вашето дете, свързанa с ритуалите ви за миене на зъби. 

6.3. Напишете описание на снимката, която отразява ритуалите ви за миене на зъби, 

дайте съвет, или разкажете забавна история по темата. 

6.4. Въведете следните данни за вас - три имена, телефон за връзка, електронна поща. 



6.5. Въведете име и възраст на Вашето дете. 

7. Всеки участник може да спечели една награда в рамките на играта. 

8. След регистрация в играта на www.bilkaforkids.bg участникът ще види съобщение на 

екрана със следния текст  “Твоята публикация ще бъде качена в галерията на 

bilkaforkids.bg скоро. Снимката ще бъде публикувана на сайта, след одобрение от 

администратор”. 

9. Възможността за качвате на снимки и описания преди или след периода на играта ще 

бъде деактивирана. 

10. При спечелване на награда в томболата, участникът ще получи е-майл от 

info@bilkaforkids.bg с един от следните текстове в зависимост от възрастта на детето, 

която сте посочили при регистрацията: 

-  „Честито! Бяхте изтеглени в томболата на Bilka Kids и печелите комплект комплект с 

детска крем-паста за зъби Bilka homeopathy ORGANIC 2+ и тениска за вашето дете. Моля в 

отговор на този email посочете вашите три имена, актуален адрес, телефон за връзка и 

размер за тениската за детето. Личните данни са конфиденциални и по Закона за защита 

на личните данни не се преотстъпват на трети лица. Предоставянето им е  необходимо във 

връзка с получаването на наградата” 

или 

- „Честито! Печелите комплект Bilka homeopathy NATURAL 6+ и  Bilka homeopathy Вода за 

уста за деца 6+. Моля в отговор на този email посочете вашите три имена, актуален адрес 

и телефон за връзка. Личните данни са конфиденциални и по Закона за защита на 

личните данни не се преотстъпват на трети лица. Предоставянето им е  необходимо във 

връзка с получаването на наградата” 

11. Регистрация за участие в играта се счита за невалидна и не участва в разпределението 

на наградите в следните случаи: 

11.1. Не е спазена тематиката на играта - Ритуалите за миене на зъби при децата; 

11.2. Ако се публикува нецензурно или обидно съдържание в снимките или в текста - тези 

публикации следва да бъдат незабавно премахвани; 

VI. ОПИСАНИЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, 

ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 



12. В периода на играта, имате възможност да спечелите награди, в зависимост от 

възрастта на вашето дете. 

Комплект 2+ 

Ако сте отбелязали във формата, че вашето дете е на възраст 2+, ще получите комплект с 

детска крем-паста за зъби Bilka homeopathy ORGANIC 2+ и тениска. 

Комплект 6+ 

Ако сте отбелязали във формата, че вашето дете е на възраст 6+, ще получите комплект с 

детска гел паста за зъби Bilka homeopathy NATURAL 6+ и  Bilka homeopathy Вода за уста за 

деца 6+. 

  

В пет последователни седмици в четвъртък се обявяват по 30 победители. Определят се 

чрез томбола. 

 

Седмица 1 - 23.11.2017 г. 

Седмица 2 - 30.11.2017 г. 

Седмица 3 - 07.12.2017 г. 

Седмица 4 - 14.12.2017 г. 

Седмица 5 - 21.12.2017 г. 

13. В играта могат да бъдат спечелени 150 награди, разпределението на комплектите 

зависи от възрастта на децата, която спечелилите участници са посочили по време на 

регистарцията. 

14. Всеки участник може да участва един път - с една снимка и описание. 

15. Наградите се теглят на лотариен принцип, чрез томбола. 

16. Участниците, спечелили награди от играта, могат да получат наградите си по куриер 

след като предоставят данни за доставка в рамките на 14 дни от обявяването на 

победителите от седмицата, когато са спечелили. 

17. Организаторът няма задължение за предоставяне на награди, предявени след този 

срок. 

VI. Право на участие 



18. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в Република 

България („Участник”), с изключение на служителите на „Билка Лайфстайл” ЕООД, 

рекламна агенция ''Интерактив Шеър” ООД , както и членовете на техните семейства 

/деца и съпрузи/. От името на непълнолетни лица могат да участват техните родители, 

настойници или попечители. 

IX. Прекратяване на играта 

19. Организаторът може да прекрати играта по всяко време, ако настъпят форсмажорни 

обстоятелства или при съществени злоупотреби. 

X.ОТГОВОРНОСТ 

20. Организаторът не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, 

които възникват след действителното раздаване на наградите. 

21. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с 

регистрацията на участниците и някои други случаи, в това число: 

21.1. За недоставяне на уведомлението за спечелване на награда на участник, ако 

телефонът на участника е бил изключен или в зона без обхват повече от 120 часа. 

21.2.За възникнали технически проблеми по поддържането на сайта и системата. 

22. Организаторът не носи отговорност в случай на посочени от Печеливш участник 

грешни данни. 

XI. Съдебни спорове 

23. При възникване на спор между Организатора и Участниците, той може да бъде решен 

между двете страни по взаимна договорка, ако не – от компетентните съдилища на 

територията на Република България. 

XII. ПУБЛИЧНОСТ 

24.С участието си в настоящата игра, участниците се съгласяват, че в случай на спечелване 

на награда техните имена, биха могли да станат публично оповестени и да бъдат 

използвани в аудио, печатни, дигитални или видео материали на Организатора, като за 

това не се дължи заплащане от негова страна за това. 



25. С участието си в настоящата игра, участниците се съгласяват, че снимките и друга 

информация, която са публикували на www.bilkaforkids.bg може да бъде използвана от 

Огранизатора в аудио, печатни, дигитални или видео материали за целите на други 

кампании на Организатора, като за това не се дължи заплащане на участниците. 

26. С участието си в настоящата игра, родителите/настойниците в съответствие с чл. 11а от 

Закона за закрила на детето, се съгласяват изрично за предоставяне и разпространение на 

сведения и данни за тяхното дете предвид участието в настоящата игра, вкл. снимките и 

другата информация за детето да бъдат публикувани на уебсайта www.bilkaforkids.bg и 

фейсбук страницата на организатора, както и да се разпространяват в аудио, печатни, 

дигитални или видео материали за целите на други кампании на Организатора. 

XIII. ЛИЧНИ ДАННИ 

27. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от 

участниците в играта, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни 

и единствено по повод и за целите на играта. С регистрирането на участието си в играта 

ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие предоставените от него лични 

данни и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с играта. Съобразно Закона за 

защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., потребителят има право на достъп до 

собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на 

www.bilkaforkids.bg при ползване от него на услугите, както и на поправка на тези данни. 

27.1. Приемайки настоящите условия, потребителите, които предоставят свои лични 

данни, изрично се съгласяват предоставените от тях данни да бъдат обработвани по 

електронен път oт „Билка Лайфстайл” ЕOOД – в случай че това е необходимо за 

предоставянето и ползването на услугите или функционалностите на сайта 

www.bilkaforkids.bg 

27.2.  Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и други данни, които го 

идентифицират в процеса на ползване на ресурсите, се съхраняват, обработват и 

използват от „ Билка Лайфстайл ” ЕOOД, съгласно посоченото в Официалните правила на 

играта. 

27.3. „Билка Лайфстайл ” ЕOOД си запазва правото да използва IP адресите на 

потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в 

изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия. 

27.4. С предоставянето на своите лични данни, участниците се съгласяват да получават 

промоционални предложения и бюлетин от „Билка Лайфстайл ” ЕOOД, до момент, в 

който решат доброволно да се откажат. 

XIV Официални правила 
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28. Официалните правила на играта ще бъдат достъпни на интернет адрес 

www.bilkaforkids.bg/pravila.pdf за целия период на играта. Допълнителна информация 

можете да получите след запитване чрез формата за обратна връзка в меню «Контакти» 

на уеб страницата www.bilkalifestyle.com и на тел. 02/9 617 617 

С участието си в играта, Участниците се ангажират да спазват условията на Официалните 

правила. 

http://www.bilkakids.bg/

