
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА ЗА БИЛЕТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРНИР 

ПО БАСКЕТБОЛ LUKOIL ECTO SPORT 

 

1. Организатор на играта:  „Първа инвестиционна банка” АД, със седалище и адрес на 

управление гр. София, район „Изгрев”, бул. Драган Цанков №37, с ЕИК 831094393 (Fibank). 

2. Периодът на провеждане на играта е от 12 часа на обяд на 12.09.2012 г. до 10:00 часа на 

13.09.2012 г. 

3. Правила за участие 

3.1. Участник в играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години. 

3.2. Служители на „Първа инвестиционна банка” АД и членове на техните семейства нямат 

право да участват в играта. 

4. Механизъм на играта 

4.1. Участниците в играта следва да отговорят на въпрос на баскетболна тематика: „Колко пъти 

поред ЛУКОЙЛ Академик печели титлата на България?”. 

4.2. Те отговарят на въпроса с коментар в блога на „Първа инвестиционна банка” АД, като 

трябва да изпишат трите си имена и да предоставят точен имейл за контакт. 

4.3. Наградите се разпределят на принципа на томбола, в която автоматично участват всички, 

отговорили правилно на въпроса по т. 4.1. пълнолетни лица,предоставили информацията по т. 

4.2. 

5. Награди 

5.1. Наградите са 40 билета (по два билета за всеки от двайсетимата изтеглени печеливши) за 

Международния турнир по баскетбол „Lukoil Ecto Sport”, който ще се проведе на 14 и 15 

септември 2012 г. в Арена Армеец, гр. София. Билетите осигуряват достъп до VIP места в залата 

на спортното събитие за мачовете на 14 септември 2012 г. от 18:30 ч. и от 20:30 ч., както и за 

мачовете на 15 септември от 17:00 ч. и от 19:00 ч. 

6. Определяне на печелившите и получаване на наградите 

6.1. От общата база данни с участниците в играта, които са я завършили успешно съгласно т. 4, 

чрез автоматичен механизъм и на случаен принцип в присъствието на нотариус на 13.09.2012 г. 

ще бъдат изтеглени 20 печеливши, всеки от които ще получи по два билета за събитието по чл. 

5.1. 

6.2. На 13.09.2012 г. организаторът ще се свърже с изтеглените 20 печеливши на посочените от 

тях контакти за връзка за уточняване на начина, по който ще получат наградите си. 

Получаването на наградите трябва да се извърши в срок до 14.09.2012 г., 17:45 ч. 

6.3. Организаторът не носи отговорност, ако участниците в играта не са попълнили точните си 

имена или не са предоставили валиден имейл за контакт. 



6.4. Организаторът има право да откаже предаване на наградата при установени 

несъответствия между личните данни по т. 4.2. и документa за установяване на самоличността 

на спечелилото лице. 

6.5. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност. 

6.6. Спечелените награди се получават: 

- от пълнолетни лица при представяне на лична карта; 

- от изрично упълномощени от печелившите лица, представили нотариално заверено 

пълномощно и лична карта. 

6.7. Получаването на наградите се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан 

от печелившия участник (негов пълномощник) и от служител на „Първа инвестиционна банка” 

АД. 

7. Допустимост за участие в играта 

7.1. В томболата за разпределяне на наградите няма да участват лица, които: 

- направят опит да манипулират резултатите от играта; 

- не спазват правилата за участие в играта; 

- са служители на „Първа инвестиционна банка” АД или членове на техните семейства. 

8. Други условия 

8.1. Организаторите си запазват правото да променят настоящите правила във всеки момент. 

Измененията влизат в сила от датата на публикуването им в блога на „Първа инвестиционна 

банка” – http://fibank.bg/blog. 

8.2. С участието си в играта участниците, спечелилите участници и техните 

представители/пълномощници се съгласяват предоставените от тях лични данни да се 

използват, съхраняват и обработват от „Първа инвестиционна банка” АД само и единствено за 

целите на играта. Всички лични данни ще се събират, обработват и съхраняват при условията 

на Закона за защита на личните данни. 

8.3. Спечелилите участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в 

публични прояви на „Първа инвестиционна банка” АД с рекламен характер, без да получават 

допълнително възнаграждение за това.  

8.4. С участие в играта всеки участник дава съгласие и предоставя безвъзмездно на „Първа 

инвестиционна банка” АД правото да публикува имената на спечелилите в блога на „Първа 

инвестиционна банка” АД. 

8.5. „Първа инвестиционна банка” АД не носи отговорност в случаите, когато:  

- наградата не може да бъде получена или предоставена поради невъзможност спечелилият 

участник и/или негов представител да се идентифицира пред „Първа инвестиционна банка” АД 

и да получи наградата в определените срокове; 



 - наградата или част от нея не може да бъде предоставена поради обстоятелства от 

непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други 

обстоятелства. 

8.6. „Първа инвестиционна банка” АД си запазва правото по своя преценка да прекрати играта 

по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното 

провеждане, включително, но не само, злоупотреби, нарушаване на тези правила, 

форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези 

случаи „Първа инвестиционна банка” АД не дължи каквато и да е компенсация на участниците 

в играта. 

8.7. С участието си в играта по време на периода на провеждане на играта всеки участник 

приема настоящите Правила и условия. 


