
 

1. Организатор на играта 1. Игра на Speed Bar (наричана по-долу „Играта“) се 
организира от “Ипей АД”. 
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат 
достъпни за целия период на Играта в страницата на Speed.Bar:  
https://speed.bar/news.html 
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните 
правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на 
страницата на Speed.Bar: https://speed.bar/news.html  
 
2. Територия и период на провеждане на Играта  
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България. 
2.2. Играта стартира на 07.07.2017 г. и ще продължи до 09.07.2017 г. 
 
3. Право на участие  
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което отговаря на 
условията, предвидени в настоящите Правила. 
3.2. Всички лица, ненавършили 18 г., нямат право да участват в играта.  
3.3. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили 3 броя 
валидни онлайн плащания на адрес https://atoz.speed.bar/ в един 
 от фестивалните дни: 7-8-9 юли 2017 година.  
3.4. В Играта нямат право да вземат участие служители на компанията Организатор 
и свързани с реализацията на Играта лица. 
 
4. Механизъм на Играта  
4.1. За участие в Играта участниците трябва са извършили 3 броя валидни 
плащания на адрес https://atoz.speed.bar/ в един от фестивалните дни: 7-8-9 юли 
2017 година. 
4.2. Всеки Участник има право на неограничен брой участия в Играта за периода 
7-8-9 юли 2017 година. За валидно участие в томболата се счита общият брой на 3 
платени поръчки на страницата https://atoz.speed.bar/ за един от фестивалните 
дни: 7-8-9 юли 2017 година. 
4.3. През всеки един от фестивалните дни: 7-8-9 юли 2017 година ще има по един 
печеливш. Спечелилият първия iPhone 7 ще бъде обявен на 8.07.2017 година на 
Фейсбук страницата на Speed.Bar https://www.facebook.com/Speed.Bar.bg/?fref=ts. 
Спечелилият втория iPhone 7 ще бъде обявен на 9.07.2017 година на Фейсбук 
страницата на Speed.Bar https://www.facebook.com/Speed.Bar.bg/?fref=ts. 
Спечелилият третия iPhone 7 ще бъде обявен на 10.07.2017 година на Фейсбук 
страницата на Speed.Bar https://www.facebook.com/Speed.Bar.bg/?fref=ts. 
4.4.Всички имена заедно ще бъдат публикувани на страницата на 
https://speed.bar/news.html на 10.07.2017 година в 16 часа.  
4.5. Печлившите ще бъдат избирани на томболен принцип 
 
5. Награда. Теглене и получаване на наградата  
5.1. Печелившите в Играта получават за награда по един смартфон iPhone 7.  
5.2. Не се допуска размяна на подаръка срещу паричната му равностойност.  
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5.3. Тегленето на Наградата се извършва на случаен принцип между всички 
участници, направили 3 валидни плащания на сайта на https://atoz.speed.bar/ за 
един от фестивалните дни: 7-8-9 юли 2017 година. 
5.3.1 Наградите са смартфон iPhone 7 и са общо 3 броя. Във всеки един от 
фестивалните дни ще бъде спечелен по един смартфон.  
5.5. За получаване на Наградата спечелилият участник следва в срок от 7 дни, 
след обявяването от 4.4.да се свърже с Организатора на Играта, като се обади на 
телефон 0882974885 за повече информация или чрез лично съобщение във 
Фейсбук страницата на Speed.Bar 
https://www.facebook.com/Speed.Bar.bg/?fref=ts.. 
5.6. Печелившият следва да получи наградата си от Организатора лично в офиса 
на Ипей АД на адрес: София, ул. Иван Вазов, 16 след подписване на 
необходимите документи и приемо-предавателен протокол. 
5.7. Участникът губи правото си да получи Награда, ако не се свърже и не се яви 
да получи Наградата в срок до 3 седмици от датата на публикуване на 
информация от 4.4. 
5.8. Спечелилите награда ще бъдат обявени на страницата на 
https://speed.bar/news.html на 10.06. 2017 година в 16 часа. 
 
6. Отговорност  
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до 
сайта - https://www.speed.bar/, невъзможност за публикуване на съдържание на 
същата страница, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с 
Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във 
възможно най-кратки срокове. 
6.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на 
Награда да бъде повишена чрез използване на средства и методи, различни 
и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При 
установяване на извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли 
да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, 
Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да 
го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда. 
6.3. Организаторът се задължава да поеме разходите възникнали по чл. 50 от 
ЗДДФЛ. 
 
7. Защита на личните данни  
7.1. Включвайки се в Играта, участниците се съгласяват доброволно да 
предоставят на Организатора свои лични данни - три имена, адрес, телефон за 
връзка. 
7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и 
съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно 
спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.  
7.3. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва 
предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел обявяване на 
спечелилия участник в Играта, както и доставянето на Наградата.  
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7.4. С включването в Играта, всеки участник приема имената му да бъдат 
публикувани във сайта - https://www.speed.bar/ с цел посочване на лицето като 
спечелило, както и в официалната страница на Speed.Bar във Фейсбук.  
7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване 
на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора. 
Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на 
личните данни на участника. 
 
8. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта  
8.1. Организаторът си запазва правото да изменя и допълва настоящите 
Официални правила в хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще 
се извършват единствено в писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена 
в тях, но не по-рано от публикуването им на сайта - https://www.speed.bar/. 
 
9. Предсрочно прекратяване на Играта  
9.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, 
като обяви това на сайта - https://www.speed.bar/. 
  
10. Други  
10.1. С включването си в Играта, всеки участник в Играта се счита за уведомен и 
запознат с настоящите Официални правила и за съгласен с условията й.  
10.2. Участниците могат да се свържат с Организатора на телефон 0882974885. 
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