
Официални правила на играта 
 

“ Страшни предложения с McDonalds, Павел и Ицака“ 
 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 

Играта се организира от 

„Сънфудс България“ ЕООД, в партньорство с Павел Колев и Христо Стефанов 

(https://www.youtube.com/channel/UCiqN4UJRXcX785BuPzB2WqA ) Инстаграм акаутът на 

Макдоналдс се администрира от Гътс анд Брейнс ДДБ ООД. 

 
Играта се провежда в профилите на Павел Колев и Христо Стефанов в инстаграм, респективно: 

https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/ и 

https://www.instagram.com/hristagram/ 
 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 
 

2.1. Участниците са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу 

правила („Официални правила”). 
 

2.1. Официалните правила са публикувани на официалния сайт на Макдоналдс България: 

www.mcdonalds.bg 
 

2.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните 

правила, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на www.mcdonalds.bg 
 

2.3. С участието си в Играта участниците приемат Официалните правила. 

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА 

Играта се организира и провежда в интернет пространството на територията на Република 

България. 
 

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 
 

4.1. Всеки участник ще се счита за такъв, ако e изпълнил следните условия: 
 

 

> последвал е профилите на Павел Колев и Христо Стефанов в инстаграм, респективно: 

https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/ и 

https://www.instagram.com/hristagram/ 
 

 

> последвал е профила  на McDonalds Bulgaria в Инстаграм @mcdonalds_bulgaria 
 

 

> тагнал е 2 (двама) свои приятели 
 

4.2. Право на участие имат всички физически лица, които са се съгласили с Официалните 

правила и имат навършени 18 г., както и са граждани на Република България. 
 

4.3. В Играта нямат право да участват служители на Организаторa, както и членове на техните 

семейства. 
 

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 
 

Играта стартира на 30.10.2019 г. и е активна до 23:59ч. на 02.11.2019 г.

https://www.youtube.com/channel/UCiqN4UJRXcX785BuPzB2WqA
https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/
https://www.instagram.com/hristagram/
https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/
https://www.instagram.com/hristagram/


ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ 
 

- В периода на Играта всеки участник има право да коментира под промоционалните 

постове на Павел (Павел Колев) и Ицаката (Христо Стефанов) без ограничение, стига 

всеки път да е тагвал различни двама приятели 

- За валидно участие се приема, само и единствено, ако всички условия от т.4.1 са 

изпълнени 

- От всички участвали ще бъдат изтеглени, общо 3 (трима) победители за 3-те големи 

награди (чорапи, пантофи и одеало), както и 6 (шест) победилите за утешителни 

награди – по 1 брой ваучер за храна. 
 

 
 
 

ЧАСТ 7. ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДИ 
 

-      От всички участвали ще бъдат изтеглени, както следва: 
 

 

- от профила на Павел (https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/) общо 5 

победители – 1 за награда чорапи от McDonald’s, 1 за награда пантофи от McDonald’s, 

както и 3 (трима), които ще спечелят по 1 ваучер за храна от McDonald’s. 

 
- от профила на Ицака (https://www.instagram.com/hristagram/ общо 4 победители – 1 

за награда одеало от McDonalds, както и 3 (трима), които ще спечелят по 1 ваучер за 

храна от McDonald’s. 
 
 
 

Наградите са какво следва: 
 

 

1-ва награда от профила на Павел – брандирани чорапи от McDonald’s 
 

 

2-ра награда от профила на Павел – брандирани пантофи от McDonald’s 
 

 

3-та, 4-та и 5-та награда от профила на Павел – ваучер за МакМеню от McDonald’s (избор от Биг 

Мак, МакЧикън, Филе-о-фиш, 6 бр. Чикън МакНагетс или 5 бр. Пилешки крилца) 
 
 
 

 
1-ва награда от профила на Ицака – брандирано одеало от McDonald’s 

 

 

2-ра, 3-та и 4-та награда от профила на Ицака – ваучер за МакМеню от McDonald’s (избор от Биг 

Мак, МакЧикън, Филе-о-фиш, 6 бр. Чикън МакНагетс или 5 бр. Пилешки крилца) 
 

 
 
 

ЧАСТ 8. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ 
 

8.1. Победителите от игрите и в двата профила на Павел и Ицака ще се изтеглят на случаен 

принцип след края на играта в Livechat в профила на Павел 

(https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/ ) на 03.11 (неделя).

https://www.instagram.com/pavelkolevofficial/
https://www.instagram.com/hristagram/
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Победителите ще бъдат обявени на 13.11. до 18:00ч. на официалния сайт на Макдоналдс, както 

и като коментар под промоционалните постове на Павел и Ицака в инстаграм. 

 
ОРГАНИЗАТОРЪТ ще се свърже с победителите допълнително. 

 

8.2. За да получи наградата си, всеки победител трябва да изпрати адрес за доставка, трите си 

имена и телефонен номер до 20.11. на Business.Center@bg.mcd.com, в противен случай ще 

бъде преотстъпено правото за награда на друг участник. 
 

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ 
 

9.1. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за участие в играта, поради 

настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случай на непреодолима сила, случайни 

събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги 

извън контрола на Организатора. 
 

9.2. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, 

осуетяващи ползването на страницата, вследствие на неправилното експлоатиране на 

оборудването на участник. 
 

9.3. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради 

извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с 

регистрацията и участието в Играта. 
 

9.4. Организаторът има право да скрива или изтрива коментари, когато те съдържат: 
 

9.4.1. спам или непоискани търговски съобщения; 
 

9.4.2. мнения, които не са по темата на материала, който коментират; 
 

9.4.3. нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска 

основа; 
 

9.4.4. призиви към расова дискриминация, етническа и религиозна нетърпимост, сексуална 

дискриминация или насилие; 
 

9.4.5. обидни описания на физически, интелектуални или морални качества на конкретни 

личности, вкл. към други участници във форума; 
 

9.4.6. порнографско съдържание или съдържание, нарушаващо авторските права; 
 

9.4.7. лични данни според Закона за защита на личните данни; 
 

9.4.8. съдържание изцяло на чужд език. 

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

10.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните 

данни, да събере и обработи личните данни, предоставени от участниците, единствено по 

повод и във връзка с играта. Организаторът използва предоставените лични данни само с цел 

да се свърже с победителите и да изпрати към тях наградите. В последствие тези данни няма 

да бъдат използвани с други цели и няма да се съхраняват в архив с база данни. Личните данни 

събрани по време на играта се унищожават от организаторите на активацията след нейния 

края. 
 

10.2. Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.

mailto:Center@bg.mcd.com


10.3. Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, 

как ги съхраняваме. Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, като ни 

пишете на Business.Center@bg.mcd.com 
 

10.4. Вие имате право да поискате Организаторът да коригира всякакви неточности в личните 

Ви данни. За въпроси и уточнения, моля пишете на Business.Center@bg.mcd.com 
 

10.5. При определени обстоятелства Вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат 

изтрити. Такива обстоятелства са: 
 

- личните Ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или 

обработвани по друг начин; 
 

- в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните Ви данни; 
 

- ако личните Ви данни се обработват незаконосъобразно; 
 

- в случай че сте възразили срещу обработването на личните Ви данни; 
 

- други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни; 
 

10.6. В случай че по ваше искане Личните Ви данни са заличени, следва да сте уведомени, че не 

може да участвате в играта и нямате възможност да получите наградата. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

11.1. Настоящите Официални правила или части от тях могат да се отменят, изменят и допълват 

едностранно от Организатора, като новите норми влизат в сила от момента на публичното им 

оповестяване. 
 

11.2. Нищожността или друг вид недействителност на която и да е разпоредба на тези 

Официални правила, не влияе върху действителността на останалите разпоредби. В случай че 

някоя разпоредба се окаже нищожна или по друг начин недействителна или незаконна, 

останалата част от тези Официални правила остава в сила и те ще се тълкуват съгласно 

разпоредбите, сякаш невалидната или незаконна разпоредба не се съдържа в тях. В случай че 

има несъответствие или разминаване между оповестявания или други изявления, съдържащи 

се в промоционални материали, и условията в тези Официални правила, тези Официални 

правила ще имат предимство. 
 

11.3. Информацията, събрана във връзка с тази Игра, може да бъде споделена с 

промоционалните партньори на Организатора доколкото е необходимо за изпълнение на тази 

Игра. Освен доколкото е посочено в тези Официални правила, информацията събирана от 

Организатора ще се използва до края на Играта, съгласно действащите законови разпоредби 
 

11.4. Чрез участието си си, участникът се съгласява, че всички негови права, задължения и 

въпроси, относно структурата, валидността, тълкуването и приложимостта на тези официални 

правила, или правата и задълженията на Организатора във връзка с Играта, ще се ръководят и 

ще се тълкуват съгласно законите на Република България. 


