ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
„STAR - FASHIONISTA“

1. Организатор на играта „ STAR FASHIONISTA” („Играта”):
Организатор на промоционалната игра „Fashionista“ („Играта“) е „ЕС СИ Стар Фудс ЕМ“ С.Р.Л.,
дружество с ограничена отговорност, регистрирано в румънския търговски регистър под №
6614956, със седалище и адрес на управление в гр. Букурещ 040069, ул. „Калея Вакарести“ № 391,
етаж 4, район 4 („Организатор“). Организацията на Играта се осъществява с помощта на агенция
„Графити ББДО“ АД, ЕИК 121236898 , със седалище и адрес на управление в гр. София, ул.
„Николай Хайтов“ № 3А („Агенцията“). Агенцията организира провеждането на Играта и обработва
за Организатора лични данни на участниците във връзка с разпределянето и получаване на
награди, съобразно Уведомлението относно обработване на личните данни на участниците в
Играта („Уведомлението относно обработване на личните данни“), съставляващо неразделна част
от настоящите Официални правила.
Настоящите Официални правила уреждат реда и правилата на провеждане на Играта и
участниците в нея са длъжни да ги спазват. Официалните правила са публично оповестени към
датата на започване на Играта и са свободно достъпни за целия период на Играта на официалния
сайта на Играта: www.fashionista.bg.
Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като
промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта www.
fashionista.bg, доколкото с тези промени не нарушават правата на участниците, които са заявили
участието си преди публикуване на промените.
Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни
обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или сериозни нарушения на
тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

2. Механизъм на Играта:
2.1 Период и територия
Периодът на играта е от 23.03.2018 г. до 8.06.2018 г. Всяко участие, след изтичане на този период,
няма да бъде валидно.
Играта се провежда на територията на Република България.
Играта може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други
обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и представляват пречка за
продължаване на Играта.

2.2. Стъпки за участие
Право на участие в Играта имат всички физически лица, навършили поне 12г., като за лицата
ненавършили пълнолетие е задължително предварителното съгласие от родител/настойник. За да
се регистрират за участие лицата следва да изпълнят следнит условия:

Консуматорът трябва да закупи промо опаковка на Star (артикулите участващи в промоцията са
изредени в т. 3) и да намери вложка вътре в опаковката. След това трябва да заснеме снимка на
която ясно се вижда, че са апликирали изображението от вложката, която са намерили в някоя от
промо опаковките Star, върху повърхност (дърво, плат, стъкло или хартия). Снимката трябва да се
качи на уеб страницата www.fashionista.bg, което подсигурява участие в разиграването на игра за
седмични награди.

Снимките, които отговарят на изискванията на настоящите Официални правила, ще бъдат
публикувани в раздел „Галерия“ на сайта на Играта www.fashionista.bg, заедно с името и
фамилията на съответния участник.Снимките ще бъдат достъпни за публиката в периода на Играта
както и след това - за периода на активност на сайта, както е посочено в Уведомлението относно
обработване на личните данни.

Всички качени снимки се преглеждат от модератор – служител на Агенцията – и в случай, че
противоречат на Официалните правила или имат неетично, порнографско, насилствено или друго
неподходящо съдържание, няма да се публикуват. Прегледът и одобряването на всяка снимка
може да отнеме до 24 часа от регистрация.
Важно:




Изображенията от вложките не са предназначени за нанасяне върху кожата на тялото.
Единствените повърхности, върху които може да бъдат нанасяни са: дърво, плат, стъкло
или хартия.
Не във всяка промоционална опаковка има вложка.

3. Промоционални опаковки
Продуктите, които участват в промоцията, са следните снаксове на марката Star:








Star Snacks MIX Purple Chili 100g
Star Snacks MIX Red Cheesy 100g
Star Snacks MIX Pizza 100g
Star Snacks Солти попс 65g
Star Snacks Масло 67g
Star Snacks Пица 70g
Star Snacks Кашкавал 73g





Star Snacks Фъстък и Лешник 79g
Star Snacks Кашкавал и Кетчуп 80g
Star Snacks Кашкавал 125g

4. Условия за участие
За да участва в играта, потребителят трябва да има навършени 12 години. Преди да получи достъп
до началната страница в промо сайта, потребителят трябва да въведе своята дата на раждане. За
да завърши регистрирането на участието си в тегленето на награди, са нужни име и фамилия,
email, пълен адрес и телефон.
Колкото повече снимки качи всеки участник, толкова по-голям шанс има да спечели награда.
Регистрацията на 1 снимка дава право на 1 участие в играта, регистрация на 6 снимки дават 6
участия, регистрация на 9 снимки дават 9 участия във всяко теглене и т.н.
Снимките се преглеждат от модератор и в случай, че противоречат на Официалните правила или
имат неетично, порнографско, насилствено или друго неподходящо съдържание, не се публикуват.
Потребител вече спечелил награда в играта на Стар, може да участва в нови тегления, само ако
качи нови снимки, след като е бил обявен за победител. Всяка качена снимка, от друг потребител,
която не е изтеглена, продължава участието си в играта, до нейното евентуално изтегляне или
приключването на промоцията.

5. Тегления на награди
5.1 Обявяванe на победители
Имената на печелившите участници се теглят на случаен принцип в 8 последователни петъка от
промоцията в 10:00 и се публикуват в секция „Победители“ до 10:30 ч. същия ден. Графикът на
тегленията е следният:
Теглене 1: 23.03.2018 на всички участвали до 22.03.2018
Теглене 2: 30.03.2018 на всички участвали до 29.03.2018
Теглене 3: 6.04.2018 на всички участвали до 5.04.2018
Теглене 4: 13.04.2018 на всички участвали до 12.04.2018
Теглене 5: 20.4.2018 на всички участвали до 19.4.2018
Теглене 6: 27.4.2018 на всички участвали до 26.4.2018
Теглене 7: 4.05.2018 на всички участвали до 3.05.2018
Теглене 8: 11.05.2018 на всички участвали до 10.05.2018
Теглене 9: 18.05.2018 на всички участвали до 17.05.2018

Теглене 10: 25.05.2018 на всички участвали до 24.05.2018
Теглене 11: 1.06.2018 на всички участвали до 31.05.2018
Теглене 12: 8.06.2018 на всички участвали до 7.06.2018

След всяко теглене печелившите участници ще получават email от winners@fashionista.bg, с който
ще бъдат уведомявани, че са спечелили. В него ще бъде поискано да потвърди, че данните
необходими за доставка на наградата – име и фамилия, точен адрес с пощенски код, телефон за
връзка. В допълнение на това, имената на спечелилите ще бъдат публикувани на интернет
страницата www.fashionista.bg в секция „Победители“.

5.2 Доставка на награди
Наградите ще бъдат доставени по куриер след потвърждаване на необходимата информация от
печелившите. Наградите ще бъде доставени в срок от 40 работни дни след уточняване на
информацията от страна на печелившите потребители. В случай, че победителят не потвърди
получаването й в срок от 10 работни дни, той губи право да получи наградата.

С участието си в Играта се съгласявате да получавате съобщения от името на Star на посочения
имейл адрес.

6. Награди
Всяка седмица трима участници в играта ще печелят на произволен принцип по една награда от
изброените по-долу. Общо наградите са 36 (12 тегления по 3 награди).




Тефтер (общо: 12)
Тениска (общо: 12)
Слушалки (общо: 12)

Раздаването на награда Тениска е спрямо налични количества на размери, останалите два вида
награди, Тефтер и Слушалки, са еднакви за всички спечелили ги.

С получаването на награда всеки печеливш участник се счита за уведомен, че стойността на
наградата представлява облагаем доход по смисъла на чл. 35, т. 2 във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 21 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица и подлежи на деклариране и облагане с
данък по реда на действащото българско законодателство. Организаторът не носи отговорност за
некоректно предоставени данни във връзка с декларирането на предоставената награда, както и
за неизпълнение на задължението за нейното деклариране от страна на печелившите участници.

7. Отказ от участие
Участник в Играта може да изиска анулирането на регистрацията и приключване на участието му в
Играта във всеки един момент. За целта той трябва да изяви желанието си като се свърже с
Агенцията чрез info@fashionista.bg.

7. Допълнителни условия
Организаторът и Агенцията не носят отговорност за непълни или неточно предоставени (грешни)
данни на участника, както и при невъзможност за регистрация и участие в Играта поради
настъпване на обстоятелства извън техния контрол, като: случаи на непреодолима сила, случайни
събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност,
предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора и/или
Агенцията.
Организаторът и Агенцията не гарантират, че достъпът до сайта www.fashionista.bg и възможността
за регистрация за участие в Играта ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от
грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Организаторът и
Агенцията не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и
непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и
участието в Играта.
Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята входяща пощенска кутия
(inbox), както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл.
Организаторът не носи отговорност, в случай че изпратеният уведомителен имейл попадне в
„SPAM“ директорията на пощенската кутия на участник.
Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението
за спечелването на наградата в определения срок.
Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението
за спечелването на наградата и/или не е потвърдил наградата си в 10 календарни дни от
получаване на имейл известието.
Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи,
които по един или друг начин добавят регистрации "автоматично" вместо Участниците и други
подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на
активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично
включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един
електронен адрес; б) използване на повече от един електронен адрес от едно и също лице за
участие в активността; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на
лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго
действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба
на някой участник извън описания механизъм в настоящите Официални правила. Решението за
дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините
на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.

Участниците нямат право да претендират за изплащане на левовата равностойност или
равностойността в каквато и да е друга парична единица на спечелената награда.
Участието на участник в играта може да се счита за невалидно по преценка на Организатора, ако
той има основателна причина за това.
При възникване на технически проблеми в интернет страницата www.fashionista.bg обявяването на
победителите ще се извърши след окончателното им отстраняване.
Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка,
когато установи, че някое от настоящите Официални правила на Играта не е спазено; при
установяване на опити за манипулиране на Играта.
Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Организаторът на Играта си запазва правото да променя по всяко време Официалните правила,
които ще бъдат публикувани на www.fashionista.bg, доколкото с тези промени не нарушават
правата на участниците, които са заявили участието си преди публикуване на промените.
Играта може да бъде спряна преди обявения срок при форсмажорни обстоятелства и други
обстоятелства, които не зависят от волята на Организатора и представляват пречка за
продължаване на Играта.
С регистриране на кодове, потребителите участват в Играта и приемат настоящите Официални
правила на Играта („Официални правила”).

8. Защита на личните данни
Личните данни на участниците в Играта ще бъдат използвани от Организатора единствено за
осигуряване на нормалното протичане на Играта, включително за предаване на спечелената
награда и в съответствие с изискванията на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на
данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни. За повече информация, моля вижте
Уведомлението относно обработване на личните данни.

9. Приложимо право
Настоящите Официални правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството
на Република България.
Всички спорове, възникнали във връзка с Играта, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В
случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване пред
компетентния съд в град София.

