Правила на играта “Обиколи Европа с радио N-JOY и American Tourister –
с подкрепата на Wizz Air"

I.

Организатор:

Организатори на играта Обиколи Европа с радио N-JOY и American Tourister - с подкрепата на
Wizz Air" (наричана по-долу “Играта”) са:
1. „А.Т.Г. Лайфстайл“ ООД, ЕИК 200681383, със седалище и адрес на управление гр. София,
бул. Климент Охридски № 150;
2. „Радиокомпания Си.Джей“ OOД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление:
гр. София 1463, район Триадица, пл. „България“ № 1, Административна сграда на НДК,
наричано за краткост: Радио N-JOY;
наричани заедно за краткост „Организатори“.
Играта се организира със специалната подкрепа на Wizz Air.

II.

Период на провеждане:

Настоящата игра стартира на 05.08.2019 г. в 08.00 часа и приключва на 02.09.2019 г. в 16:00 часа
(„срок на Играта).
III.
Механизъм и условия за участие в Играта
Играта се провежда на територията на Република България на web страниците на Samsonite и
радио N-JOY - www.samsonitebg.com и www.njoy.bg.
Всеки желаещ да участва в Играта, трябва да посети сайта на American Tourister –
www.samsonitebg.com, където ще има поместен банер-бутонът за играта, който ще препраща
към пъзела на сайта на радио N-JOY - www.njoy.bg. След успешното му подреждане ще може
да се регистрира за участие в томболата на играта. След като попълни данните си и кликне
върху бутона за потвърждението им, потребителя отново ще бъдат препращан автоматично
към samsonitebg.com.
В началото на всяка следваща седмица един от всички регистрирали се ще печели голямата
седмична награда.
IV.

Награди

В Играта може да участва всяко физическо лице, което подреди правилно пъзела и се
регистрира за участие в специалната регистрационна форма на Играта. Желаещите да се
включат в Играта, трябва да посочат в регистрационната форма своето име, фамилия, валиден
имейл адрес и телефон за контакт. Всяко лице, което подреди правилно пъзела и се регистрира
за Играта става участник и се включва в тегленето на седмичната награда.
Седмична награда:
- За периода 05.08.2019 – 11.08.2019 г.: Един куфар American Tourister Soundbox и два
двупосочни самолетни билети София - Париж (Франция) с Wizz Air.
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-

За периода 12.08.2019 – 18.08.2019 г.: Един куфар American Tourister Soundbox и два
двупосочни самолетни билети София - Бари (Италия) с Wizz Air.
За периода 19.08.2019 – 25.08.2019 г.: Един куфар American Tourister Soundbox и два
двупосочни самолетни билети Варна - Виена (Австрия) с Wizz Air.
За периода 26.08.2019 – 01.09.2019 г.: Един куфар American Tourister Soundbox и два
двупосочни самолетни билети София - Барселона (Испания) с Wizz Air.

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите:
Всеки участник в Играта, който правилно e подредил пъзела и е попълнил регистрационната
форма в периода от понеделник до неделя, може да спечели седмичната награда.
Тегленето на седмичната награда ще бъде извършвано всеки понеделник, от представители на
Организаторите. Тегленето на седмичната награда се извършва на случаен принцип, чрез
томбола, измежду всички участници от предходната седмица.
Печелившите участници ще получават наградата: куфар American Tourister Soundbox от
магазинната мрежа на А.Т.Г. Лайфстайл ООД, а в случай, че са от населено място където няма
магазин, наградата ще бъде изпратена с куриер. Наградата: куфар American Tourister Soundbox
се пази за срок от 30 дни от датата на изтеглянето ѝ.
Печелившите участници ще могат да се възползват от наградата си: два двупосочни самолетни
билети до посочените по-горе дестинации, само след като допълнително се свържат с Wizz Air,
за да уточнят конкретните дати на полетите. Печелившите участници трябва да се свържат с
Wizz Air до 30.09.2019 г., за да си резервират пътуване в избран от тях период между 01.10.2019
г. и 31.08.2020 г. Данните за контакт с Wizz Air ще бъдат предоставени на печелившите
участници от Радио N-JOY. Печелившите участници ще могат да се възползват от наградата си,
след като предварително уточнят датите си на полет в зависимост от наличните възможности
на авиокомпанията.
Печелившите участници се обявяват всеки понеделник - 12.08.2019г.; 19.08.2019г.; 26.08.2019г.
и 02.09.2019г., в ефира на радио N-JOY между 16:00 и 17:00 часа. Печелившите участници ще
бъдат обявени и на сайтовете на Организаторите, след осъществен контакт със спечелилия
участник.
VI. Други условия:

В настоящата игра, слушателите, могат да участват с не повече от една регистрация седмично.
Един участник може да спечели само веднъж в периода на играта.
Всеки участник се съгласява да посочи своите имена, телефонен номер за връзка и имейл.
Регистрации, неотговарящи на тези критерии, се приемат за нереални и не участват в
разпределението на наградите.
Във всяка игра се допуска участието на един имейл/телефон, който служи като идентификация
за конкретен участник. Второ име, регистрирано със същия имейл/телефон, се отстранява от
играта и няма право да получи награда, дори да е било изтеглено по време на жребия.
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В игри, свързани със законови възрастови ограничения, не се допускат за участие лица,
ненавършили определената възраст. Участници, които не са посочили нужните данни, не
участват в разпределението на наградите. Наградите се пазят за срок от 30 дни от датата на
изтеглянето им. След този период печелившите губят правото си да ги получат.
Eдин участник има право само на една награда. Ако участникът бъде изтеглен втори път като
печеливш в една и съща игра, губи правото да получи втората награда.
В никоя от игрите не се допуска замяна на наградата за паричната й равностойност.
Получаването на награди става само срещу документ за самоличност.
Организаторите си запазват правото да допълва и/или променя официалните правила, като
допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на
страниците на Организаторите: www.samsonitebg.com и www.njoy.bg
Екипът на Организаторите не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго
нарушение и не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в промоциите и
игрите.
Организаторите не отговарят, в случай че наградите не могат да бъде предоставени и/или
използвани поради невъзможност на печелившия участник, невалиден/неточен телефонен
номер, предоставяне на неточни лични данни, неспазване на настоящите правила, или поради
наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини,
извън контрола на Организаторите.
С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във
връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от
Организаторите, в качеството им на администратор на лични данни, за целите на участието на
съответното лице в Играта и с оглед предоставянето и използването на наградата от
печелившия участник. С участието си в Играта, печелившият участник се съгласява
предоставените от него лични данни да бъдат предоставени от Организаторите на Wizz Air с
оглед получаване на наградата.
С участието си в Играта се счита, че участниците са запознати, приемат и се задължават да
спазват условията на настоящите правила. При участие на непълнолетно лице, е необходимо и
съгласието на негов родител или настойник. В случай на участие на лице под 14-годишна
възраст, участието следва да се извърши от родител или настойник на същото.
Всеки потенциален спор между Организаторите на Играта и участници в същата се решава по
взаимна договорка, при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от
компетентните съдилища в Република България.
Организаторите си запазват правото да публикуват снимки или материали, предоставени от
печелившите участници, изцяло или отчасти по начин, който считат за подходящ, без да е
необходимо допълнително съгласие от страна на печелившите участници и без да се дължи
възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.
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Участниците се съгласяват Организаторите или оторизирани от тях лица да комуникират с тях
посредством телефонни разговори и SMS по време на Играта и в период 90 календарни дни
след края й. Участниците в Играта нямат право да участват в мероприятия и да дават интервюта
по въпроси, свързани с Играта, без предварителното писмено съгласие на Организаторите.
Приемайки награди с пазарна стойност над 100 лева, печелившите се считат за уведомени, че
същите са облагаеми с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ), като Организаторите ще декларират и
платят данъка. Във връзка с чл.73 ЗДДФЛ Организаторите ще подадат информация до
Националната агенция за приходите за изплатените облагаеми доходи на физическите лица.
Печелившите трябва да предоставят: три имена, ЕГН, настоящ адрес, имейл и телефон.
Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите, на авиокомпания Wizz Air и
членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде
изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде
изтеглен друг печеливш.
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