
Официални правила на кампанията  „Дестинация Юг“ 

1. Общи положения 

1.1 Участниците в Кампанията “Дестинация Юг” са длъжни да спазват условията и разпоредбите 

на изложените по-долу официални правила на Кампанията. 

1.2 Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период 

на провеждане на Кампанията на: www.burgas24.bg. 

1.3 Организаторът на Кампанията, „Медия Груп 24“ ЕООД, наричан за по-кратко 

ОРГАНИЗАТОР, си запазва правото да допълва и променя Официалните Правила, като 

допълненията и промените влизат в сила след официалното им публикуване на: 

www.burgas24.bg. 

2. Условия 

- Период на кампанията – кампанията стартира на 24 юли 2017 г. и продължава до 18 август 2017 

г. включително. 

- В кампанията могат да вземат участие всички физически лица, навършили 18 години, които са 

отговорили правилно на въпроса „Кое е населеното място, изобразено на публикуваната 

картина?” на www.burgas24.bg/burgas24game, след попълване на изисканата информация. 

Участия се приемат ежедневно, като един участник има право да участва с един отговор на един 

въпрос. След публикуване на верен отговор, на www.burgas24.bg/burgas24game, други участия 

не се приемат.  

- В кампанията не могат да взимат участие служители на ОРГАНИЗАТОРА, както и членове на 

техните семейства. 

- В Кампанията могат да бъдат спечелени общо 8 (осем) награди: Един ULTRA ALL INCLUSIVE 

уикенд за двама в хотел „Хермес в Царево“; Един ALL INCLUSIVE уикенд за двама в хотел „Виа 

Понтика“ в Поморие; Три пропуска за „Замъка“ в Равадиново, придружени с по една бутилка 

специално вино от тяхната собствена изба; Една стягаща терапия за тяло с поморийска луга, 

която подхранва, подмладява и стяга кожата от Спа „Феста Медика“ в Поморие; Една  

антиоксидантна терапия с мавруд, която подмладява, овлажнява и хидратира кожата от Спа 

„Феста Медика“ в Поморие; А за най-малките - супер свежи подаръци от детска кухня Ам-Ам в 

Бургас; Тегленето на печелившите ще се извърши чрез томбола, на 21.08.2017, след 10.00 часа. 

3. Отговорности 

- ОРГАНИЗАТОРЪТ поема отговорност, че ще предостави възможност на печелившите в 

Кампанията да получат спечелените награди  на посочен от тях адрес – физически или 

електронен (e-mail). Ако участниците не потърсят наградите си до 14 дни, след тяхното 

изтегляне, те губят правото си над тях.  

- Чрез участието с в Kампанията, участниците дават съгласието си, че техните имена, и снимки 

могат да се използват от ОРГАНИЗАТОРА с рекламна цел, да се публикуват в на сайта 

www.burgas24.bg, преса, онлайн медии, и в социални мрежи. 

- Участниците се съгласяват да се съобразяват с решенията на служителите на ОРГАНИЗАТОРА. 

Лица, които нарушават етичните норми, добрия тон или мамят ще бъдат дискфалифицирани. 

- С участието си участниците потвърждават спазването на Общите условия. 
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