
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА (ИГРА С НАГРАДИ) – 28-29.05. 2022 г., 

СОФИЯ, МОЛ „БЪЛГАРИЯ“ 

 I. ОРГАНИЗАТОР  

1. Организатор на играта са училища Фарос. 

2. Настоящите правила за провеждане на томбола (игра с награди) са задължителни за 

организатора и всички участващи в играта лица. 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  

3. Периодът за участие е от 28.05.2022г. до 29.05.2022 г. включително.  

IІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ  

4. В играта има право да участва всяко физическо лице, което не е било регистрирано като 

ученик на Фарос за учебната 2021/2022 г.  

5. В играта нямат право да участват служители на училища Фарос и техни роднини по 

права линия.  

ІV. УСЛОВИЯ И НАГРАДИ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СПЕЧЕЛИЛИ УЧАСТНИЦИ  

6.. Всеки участник, който в периода от 28 май до 29 май 2022 г. (включително) попълни 

данните си за участие в томболата в Мол „България“, участва в кампанията с възможност 

да получи някоя от следните награди: 

• 1 стипендия за 50% намаление от таксата на редовните ни осеммесечни курсове по 

английски език за деца в клоновата мрежа на училища Фарос за учебната 2022/2023 

г.  

• 2 стипендии за 25% отстъпка от таксата на редовните ни осеммесечни курсове по 

английски език за деца в клоновата мрежа на училища Фарос за учебната 2022/2023 

г.  

• Всеки участвал в томболата печели 10% отстъпка от таксата на редовните ни 

осеммесечни курсове по английски език за деца в клоновата мрежа на училища 

Фарос за учебната 2022/2023 г.  

7. Участвалите могат да се възползват от наградите си при записване за курс по английски 

език до 01. 10. 2022 г.  

8. Тегленето на наградите ще се извърши на 29.05.2022 г. на случаен принцип в 

присъствието на свидетели. Ще бъде съставен протокол, който удостоверява резултатите 

от тегленето на томболата.  

9. Ваучерите ще се изпращат по мейл, предоставен от участниците, и ще бъдат валидни 

до 01.10. 2022 г. 



10. Настоящите правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни до изтичане срока 

на валидност на ваучерите на сайта на училища Фарос: https://pharos.bg/ 

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

11. С предоставянето на своите данни заявявате съгласието си за участие в кампанията, 

приемате нейните условия и давате съгласието си личните Ви данни (име и фамилия, 

имейл, телефон) да бъдат обработвани от училища Фарос в качеството на администратор 

на лични данни за целите на провеждане на настоящата кампания. Предоставените 

лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 

на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на 

физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно 

защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на 

приложимото българско законодателство относно защита на личните данни.  

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ  

12. Споровете между организатора и участник във връзка с играта ще се решават по 

приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие - от компетентния 

български съд по седалището на организатора. Тези правила са утвърдени от 

организатора на играта на 22.05.2022 г. 

https://pharos.bg/

