Правила за провеждане и за участие в промоция със скреч карти „Лесно и
вкусно лято с храни BEBELAN“ от 01.07.2021г. – до изчерпване на скреч
картите.
I. Организатор
1.1. Промоцията със скреч карти BEBELAN е органиизирана от БЕБЕЛАН ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Елисавета Багряна № 4 с ЕИК:
130343155, наричано по-долу, за краткост „Организатор“. Настоящите правила са
задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото
едностранно да поправя или изменя правилата, като обявява поправките или
измененията публично в интернет във Фейсбук страницата и уебсайта на BEBELAN:
www.facebook.com/Bebelan.Bulgaria и на www.bebelan.bg. Поправките или
измененията влизат в сила след публикуването им.
1.2. Изпълнител на Промоцията е Бебелан ООД, със седалище и адрес на управление:
гр. София, ул. Елисавета Багряна № 4 с ЕИК: 130343155, наричано по-долу, за
краткост „Изпълнител“.
1.3. Промоцията със скреч карти на BEBELAN се организира с рекламна цел за
популяризирането на марката „BEBELAN“.
2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
2.1. Промоцията със скреч карти на BEBELAN, наричана по-долу, за краткост
„Промоцията“ стартира, считано от 01.07.2021г. и продължава до изчерпване на
количеството промоционални скреч карти.
2.2. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Промоцията ще бъде проведена в различни магазини на територията на България
и в различни периоди в рамките на определения период по т. 2.1. Съобщение за
магазините, в които се провежда Промоцията ще се осъществява в самите
магазини, чрез поставяне на рекламни плакати и/или уоблери.
3. Право на участие
В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което
пребивава на територията на Република България. В настоящата промоция НЕ могат да
участват лица, работещи в БЕБЕЛАН ООД, в участващите обекти както и техни преки
родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
4. Участващи продукти
4.1. Участват храни с марка BEBELAN от следните асортиментни групи:
4.1.1. Готови храни в бурканче (пюрета): BEBELAN PUREE (включително OvkoBebelan);
4.1.2. Захранващи продукти от серията „Моята първа Италианска паста“: BEBELAN
RICE PEARLS Безглутенова паста Оризови перли 5+ мес. 350 г, BEBELAN
COUSCOUS & MICRO RINGS Бебешки микро пасти Кус-Кус и Микро кръгчета 5+
мес. 350 г и BEBELAN LITTLE STARS Бебешка паста Звездички 6+ мес. 350 г;

4.1.3. Млeчни формули: BEBELAN Lacta 3 TODDLER или BEBELAN ALIMENTA 1, 2, AR в

кутии от 400 г;
4.1.4. Бебешки бисквити: BEBELAN BABY BISCUITS - Бързо разтворими бишкоти 4+

мес. 250 г; Гранулирани бишкоти 4+ мес. 400 г и BEBELAN TEETHING BISCUITS Бисквити за гризкане със Слива 6+ мес. 200 г;
4.1.5. Вода BEBELAN (всички разфасовки);
4.2. Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона
или друго изрично обозначение.

5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват трябва да намерят
някой от посочените в т. 2.3. магазини и да закупят продукти (от посочените в т. 4.1.) на
обща стойност по-голяма от 20,00 лева и да вземат от касата на магазина скреч карта. След
изтриване на скреч зоната, веднага ще разберат дали печелят една от наградите, посочени
в т. 6.1.
5.2. Всеки участник има право на многократно участие при изпълнение на условията от т. 5.1.
След изтриване на указаната зона върху скреч картата участниците веднага разбират дали
печелят награда. В случай, че участникът изтегли печеливша скреч карта, той трябва да я запази
с оглед получаването на наградата при условията на т. 6.2. от настоящите Правила.
5.3. За да спечелят награда по т. 6.1. участниците в Промоцията трябва:
1. Да закупят продукти BEBELAN (посочени в т. 4.1) на обща стойност по-голяма от 20,00
лева;
2. Да поискат от касиера в обекта, участващ в Промоцията и в който са направили
съответната покупка, своята скреч карта;
3. Да изтрият на място скреч картата, която са изтеглили и в случай, че тя е печеливша, да
я предоставят на касиера, за да получат наградата си при условията на т. 6.2.

6. Награди
6.1. Наградите в Промоцията са разпределени както следва:
6.1.1. Памучен Лигавник 1960 броя;
6.1.2. Памучно боди-потник (р-р 74-80) 980 броя;
6.1.3. Памучна подложка за преобуване 980 броя;
6.1.4. BEBELAN малки влажни кърпи с екстракт от Смрадлика и Лайка, 24 бр.– 3920 броя;
6.1.5. BEBELAN пакет 3 х 24 бр. мини влажни кърпички с екстракт от Смрадлика и Лайка
1960 броя.
6.2. Получаване на наградите
Спечелилите награда по т. 6.1. получават наградата си веднага от обекта, в който са участвали в
Промоцията при предоставяне на печелившата скреч карта.
Наградите са предоставени на обектите, участващи в Промоцията по реда на т. 2.3. от
настоящите условия и Организаторът не носи отговорност за липсата на определени награди в
конкретен обект.
6.3. Не се допуска подменянето на спечелените награди срещу паричната им равностойност,
както и други замени.

7. Правни спорове

7.1. Организаторът на Промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни
спорове, свързани с притежаването или собствеността върху печелившите скреч карти,
както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с
тази Промоция.
7.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и
участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, в
случай, че това се окаже невъзможно двете страни ще трябва да се отнесат до
институциите, които са компетентни да разрешат спора.

8. Прекратяване на промоционалната кампания
8.1. Настоящата промоция се прекратява от Организатора след изчерпване на наличните
промоционални пакети от скреч карти.
8.2. Настоящата промоция се прекратява от обекта след изчерпване на наличните скреч карти
и премахване на обозначаващия промоционален плакат.
8.3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, в
случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или при появата
на форсмажорни обстоятелства, съгласно действащото законодателство, като в тези
случаи не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде
обявено на www.facebook.com/Bebelan.Bulgaria и на www.bebelan.bg, а участието на

потребителите се прекратява автоматично.
9. Разни
9.1. Всеки участник в Промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и
съгласен с условията й.
9.2. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лица, чиято скреч карта е
използвана от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.
9.3. Оспорването на резултатите от Промоцията, валидността и верността на който и да е
резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

