ПРАВИЛА
за провеждане на игри за раздаване на допълнителни печалби, съвместно организирана от
„Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД

1. Настоящите правила определят условията и реда за провеждане на Игри за раздаване на
допълнителни печалби, съвместно организирани от „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“
АД /наричани по-долу „организаторите“/. Игрите се организират на основание чл.16 от
Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра „Национална лотария“,
организирана от „Ню Геймс“ АД, чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна
лотарийна игра „Национална лотария – моментни игри“, организирана от „Ню Геймс“ АД и
чл.36 от Правила за организиране и провеждане на лото игра „Лотарио“, организирана от
„Национална лотария“ АД, за раздаване на допълнителни печалби на пълнолетни
дееспособни участници, които са изпълнили условията по-долу.
2. Настоящите правила обхващат следните Игри за раздаване на допълнителни печалби
/наричани по-долу общо „игрите“/:
• Игра за допълнителни печалби, провеждана в периода от 20.11.2017-30.11.2017 (или
до изчерпване на количествата) в лото пунктове на „Национална лотария”,
разположени в следните магазини “Фантастико“:
гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител 231;
и
гр. Елин Пелин, ул. Витоша 7.
• Игра за допълнителни печалби, провеждана в периода от 20.11.2017-30.11.2017 (или
до изчерпване на количествата) в лото пунктове на „Национална лотария”, разположен
в магазини „Кауфланд“ в гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 94.
• Игра за допълнителни печалби, провеждана в периода от 20.11.2017-30.11.2017 (или
до изчерпване на количествата) в лото пунктове на „Национална лотария”,
разположени в следните търговски центрове:
Гранд
мол
Гр. Варна,ул. Академик Андрей Сахаров 2;

Варна-

Мол Панорама - Гр. Плевен, ул. Иван Мендиликов 1;
Мол Марково тепе - гр. Пловдив, бул. Руски.
2.1. Във всеки отделен лото пункт по т.2 от Правилата, ще бъдат разигравани допълнителните
печалби, както следва:
•

В лото пункта, находящ се в гр. Кюстендил, ул. Цар Освободител 231: 1
футболна топка; 15 книги; 7 сребърни монети; 45 чаши; 50 тефтера с химкиалки;
30 тениски; 10 коледни свещи; 1000 шоколадови бонбона

•

В лото пункта, находящ се в гр. Елин Пелин, ул. Витоша 7: 1 футболна топка; 15
книги; 8 сребърни монети; 50 чаши; 60 тефтера с химкиалки; 40 тениски; 10
коледни свещи; 1000 шоколадови бонбона

•

В лото пункта, находящ се в гр. Пловдив, бул. Цариградско шосе 94: 1 футболна
топка; 19 книги; 10 сребърни монети; 75 чаши; 75 тефтера с химкиалки; 50
тениски; 20 коледни свещи; 1000 шоколадови бонбона

•

В лото пункта, находящ се в гр. Варна, Академик Андрей Сахаров 2: 1 футболна
топка; 16 книги; 8 сребърни монети; 50 чаши; 60 тефтера с химкиалки; 40
тениски; 10 коледни свещи; 1000 шоколадови бонбона

•

В лото пункта, находящ се в гр. Плевен, ул Иван Мендиликов 1: 1 футболна
топка; 16 книги; 7 сребърни монети; 45 чаши; 50 тефтера с химкиалки; 30
тениски, 10 коледни свещи; 1000 шоколадови бонбона

2.3. Игрите се провеждат до изчерпване на количествата допълнителни печалби в съответния
лото пункт, но не по-късно от 30.11.2017г.
3.Право на участие в играта има всеки пълнолетен дееспособен участник, който е закупил от
съответния лото пункт в т.1 през периода на провеждане на играта в същия лото пункт, билет
от игрите, организирани от „Ню Геймс“ АД или „Национална лотария“ АД, на стойност не помалко от 10 (десет) лева, или в същия период за съответния лото пункт е направил залог и е
получил квитанция за потвърждаване на залог за игрите „Лотарио“, на стойност не по-малко от
10 (десет) лева. При закупуване на билет/извършване на залог на посочената стойност,
представителят на организаторите предоставя на съответния участник възможност да изтегли
един талон от находяща се в обекта купа (урна) с талони. След изтегляне на този талон
участникът и представителят на организаторите проверяват дали с изтегления талон се печели
допълнителна печалба по реда на тези правила. Статусът на талона, че печели или не
допълнителна печалба, както и видът на спечелената допълнителна печалбата, са изписани в
самия талон.
4. Спечелената допълнителна печалба по талона се предава лично на участника, който го е
изтеглил, съответно предяви за получаване на допълнителната печалба. Печалбата се
предоставя еднократно, като с един талон участникът може да спечели, съответно да получи
само една от описаните в т.2 на този раздел печалби.
5.Печалбата се предава лично на участника срещу талона, който се перфорира от
представителя на организаторите към момента на предаване на печалбата по него, и при
желание от участника след перфорацията му се връща.
6. Организаторите не носят отговорност и имат право да откажат предоставянето на печалбата,
ако участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други изисквания на
Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на игрите, организирани от
„Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, в т.ч., ако не са изпълнени условията на
настоящите Правила;
7.Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи право да получи
печалбата.
8.Всеки печеливш участник се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични
прояви на организаторите, без да получава допълнително възнаграждение. Публична проява
по смисъла на предходното изречение означава подготовката, осъществяването и
излъчването/ публикуването на репортаж или интервю в средства за масово
осведомяване/радио, телевизия, преса, интернет/, както и участие във видео клипове и/или
видео анонси, собственост и/или инициирани от организаторите.

„Ню Геймс“ АД и „Национална лотария“ АД си запазват правото да променят настоящите
Правила.

