ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ИГРА
„Burger Crush“
РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА (ОБЩИ УСЛОВИЯ) НА ИГРА „Burger Crush“
Настоящите правила (по-долу за краткост „Правилата“) определят начина на провеждане на
играта „Burger Crush“ (по-долу за краткост „Играта“) и уреждат взаимоотношенията на
Организатора на Играта с физическите лица, участващи в Играта.
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР
2.1. Организаторът на Играта е „Сънфудс България” ЕООД, с ЕИК: 831507493, със седалище
и адрес на управление: гр. София 1582, район Искър, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 48
(наричано по-долу за краткост „Организатор”). Приложението на Играта се администрира от
„Гътс анд Брейнс ДДБ“ ООД, с ЕИК 831466573 („Администратор“).
2.2. Играта се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането
на трети лица. Организаторът осигурява условията за провеждане на Играта, както и
офертите, продуктовите и предметните награди за участниците, както и наградите за
финалните победители в Играта.
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България според часовата
зона за Източна Европа (EET).
3.2. Играта се провежда в периода от 17.10.2022 г. до 23:59 ч. на 11.12.2022 г.
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за
Организатора и Администратора, както и членове на семействата на тези лица (родители,
съпрузи и деца).
4.2. Участието в Играта не е обвързано с предварително закупуване на продукти, предлагани
от Организатора на играта или от ресторанти McDonald’s.
4.3. Участник в Играта може да бъде всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице, което
е изтеглило приложението McDonald’s App. Приложението е достъпно за сваляне през
Google Play Store или Apple App Store.
4.4. Участникът в Играта следва да последва банера от приложението McDonald’s App, което
ще го насочи към Играта.
4.5. Участникът в Играта следва да играе в периода от 17.10.2022 г. до 23:59 ч. на 11.12.2022
г., да преминава през нивата на Играта и да трупа точки в Играта, за да получава съответните
награди.
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В ИГРАТА И МЕХАНИКА НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й
5.1. За да участва в Игра, Участникът следва да:
- е приел и да се е съгласил с настоящите Правила на Играта;
- да е изтеглил приложението McDonald’s App;
- да играе и да преминава през нивата на Играта, да трупа точки и да заема възможно найвисоки позиции в дневното, седмичното и крайното класиране.
5.2. Всеки участник може да получи няколко награди, в зависимост от това, колко и какви
нива е успял да премине в Играта или в зависимост от класирането му в нея спрямо
останалите играчи.
5.3. Колкото повече нива е минал участникът, толкова повече награди може да спечели.
5.4. Описание на играта:
• Решетката на играта се състои от 4 до 5 различни елемента, в произволен ред. Играта се
състои от 40 различни нива, в които трудността се увеличава. Нивата са показани на карта.
Следващото ниво е достъпно от момента, в който Играчът завърши предишното ниво с
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определено количество звезди, в зависимост от нивото, в което се намира. Колкото по-високо
е нивото, толкова по-голямо количество звезди е необходимо за отключване на следващото
ниво.
• В самата игра Играчът трябва да комбинира поне набор от три подобни елемента. Всяка
комбинация дава на играча допълнителни точки в зависимост от това колко голяма е
комбинацията от елементи. Когато се направи комбинация от елементи, същото количество
елементи ще се съединят отново отгоре в мрежата. Комбинация може да се направи, като се
направи ход. Всяко ниво има свой собствен брой ходове за играча.
• Механика на играта: Играчът прави движения в решетката на елементите, като плъзга този
конкретен елемент.
• Мисия: Целта на играта е да завършите възможно най-много нива и да получите възможно
най-много точки.
• Ъпгрейд: Ако Играчът успее да удари 4 или повече еднакви елемента, той/тя ще получи
специален тласък, който сваля цял ред/колона.
РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ ОТ ИГРАТА
6.1. В Играта ще бъдат раздадени следните награди:
(1) оферти за закупуване на продукти/меню в заведенията на Макдоналдс, намиращи се на
територията на България, както следва:
Дневни оферти
• Чийзбургер + малка напитка + малки картофки за 5.90 лв. – 12 000 бр.
• Пилешки Бургер + малка напитка + малки картофки за5 лв. – 11 000 бр.
• Двоен Чийзбургер + малки картофки за 7.70 лв. – 11 000 бр.
• Троен чийзбургер + малки картофки + малка напитка за 12.50 лв. – 11 000 бр.
• МакЧикън + малка напитка* за 7.20 бр. – 11 000 бр.
*малката напитка може да бъде: 250 мл. Coca-Cola, Coca-Cola без захар, Фанта, Спрайт или
Липтън.
Награди за достигнато ниво (неограничени бройки, зависят от представянето на
участниците):
• Чийзбургер + малки картофки за 4.90 лв. – за достигнато 5-о ниво;
• Пилешки Бургер + малка напитка за 4 лв. – за достигнато 15-о ниво;
• Хамбургер + малки картофки за 4.50 лв. – за достигнато 20-о ниво;
• Малка напитка* 1 лв. – за достигнато 35-о ниво
• Средни картофки за 2 лв. – за достигнато 40-о ниво
*малката напитка може да бъде: 250 мл. Coca-Cola, Coca-Cola без захар, Фанта, Спрайт или
Липтън
(2) предметни награди:
• продукт от портфолиото на Макдоналдс – 1000 броя ябълков пай или 1000 броя донът или
1000 броя малка напитка;
• 500 броя чаши или
• 500 броя чифта чорапи.
(3) големите награди:
• 1 бр. таблет от 7-мо поколение,
• 1 бр. безжични гейминг слушалки,
• 1 бр. гейминг конзола от 5-то поколение.
6.2. Победителите нямат право да получават паричната равностойност на наградата.
6.3. Наградите могат да бъдат спечелени по следния ред:
• Ежедневни награди – Оферти за закупуване на продукт/меню в заведенията на Макдоналдс
в България, които се печелят от първите 1000 (хиляда) участници в Играта спрямо дневното
класиране за деня, за който се отнася наградата. Важи за всеки ден от периода на Играта –
17.10.2022 г. до 23:59 ч. на 11.12.2022 г. Дневното класиране се определя от постигнатите от
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играчите резултати за периода 00:00 ч. до 23:59 ч. на съответния ден. Ако участват по-малко
от 1000 бр. участници на ден, може да се раздадат по-малко награди.
• Седмични награди – Предметни награди – безплатен продукт, чаша или чифт чорапи, които
могат да се получат в заведенията на Макдоналдс в България, които се печелят от 500-те найдобри участници в Играта спрямо седмичното класиране, за съответната седмица. Важи за
всяка седмица (понеделник - неделя) от периода на Играта. Седмичното класиране се
определя от постигнатите от играчите резултати за периода от 00:00 ч. в понеделник до 23:59
ч. в неделя на седмицата, за която то се отнася.
• Награди за достигнато ниво в играта – всеки участник, достигнал нивата 5-то, 15-то, 25-то,
35-то и 40-то в Играта, получава Оферта за закупуване на продукт/меню в заведенията на
Макдоналдс в България.
• Големите награди – всеки участник, който попада в горните 50% на играчите в крайното
класиране на Играта за периода 17.10.2022 г. до 23:59 ч. на 11.12.2022 г. участва в лотарията
по тегленето на големите награди, на случаен принцип. Тегленето на печелившите ще се
извърши до 16.12.2022г., пред Нотариус.
6.4. Наградите / офертите за играта може да се ползват във всички ресторанти на Макдоналдс
в България с изключение на: Макдоналдс™ ресторанти:
• Летище Варна,
• летище Бургас,
• сезонни ресторанти в к.к. Златни пясъци, к.к. Слънчев бряг.
Също така офертите / наградите не са валидни за ползване за услугата МакДОСТАВКА™ и
на McDrive™ линия.
РАЗДЕЛ 7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ ИГРАТА
7.1. Печелившите участници в Играта ще бъдат уведомени за спечелената награда - Оферта
или безплатен продукт в приложението на самата Игра, чрез показване на индивидуално
банер съобщение.
7.2. Спечелилият участник следва да покаже банера на каса на заведение на Макдоналдс,
намиращи се на територията на България, за да получи наградата си чрез активирането й със
съответния бутон за това, като наградите са описани в Раздел 6 на настоящите Правила.
7.3. След получаване на наградата, банерът на използваната награда – Оферта или продукт
ще бъде заличен от приложението. Тоест всяка награда е за еднократно ползване.
7.4. Един участник може да получи няколко награди, които да ползва самостоятелно или
заедно – по негова преценка.
7.5. Наградите под формата на Оферти за продукти/менюта или безплатни продукти са
валидни в срок до 7 дни след получаването им.
7.6. Големите награди в Играта ще бъдат получени по следния ред:
• При започване на Играта, Участникът дава своето съгласие Организаторът да събира и
обработва e-mail адресa на Участника, като e-mail адресът е този обвързан с приложението
на McDonald’s
• След приключване на Играта, Организаторът изтегля e-mail адресите на тримата печеливши
+ три резерви.
• На e-mail адресите на печелившите се изпраща лично съобщение за спечелването на
наградата, с молба печелившият участник да предостави следните лични данни – три имена,
ЕГН, телефон за връзка и адрес за доставка на наградата в срок до 7 дни.
• В случай че спечелилият участник не предостави данните си за получаване на наградата в
указания срок, той губи правото си да я получи, а Организаторът или Администраторът
задействат същия ред за получаване на наградата по отношение на първата или следващата
резерва.
• Администраторът от името на Организаторът ще внесе за своя сметка дължимия от
спечелилия участник данък върху стойността на печалбата от името на участника.
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7.7. Награда от Играта може да бъде получена и от непълнолетно физическо лице, но със
съгласието на неговия родител/ попечител/ настойник.
РАЗДЕЛ 8. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА
8.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта, без да
посочва причини за това. В случай, че участникът не желае повече да участва в Играта, е
необходимо да се свърже с Организатора и изрично да го уведоми на лично съобщение на
следния електронен адрес: business.center@bg.mcd.com
8.2. Участието на участник в Играта може да бъде прекратено от Организатора при
прекратяване провеждането на Играта от Организатора по реда на т. 8.3 по-долу.
8.3. Организаторът си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да прекрати
провеждането на Играта, като информира за това участниците чрез приложението,
официалният сайт на Макдоналдс или по друг начин, който намери за добре.
8.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като
промените влизат в сила след публикуването им в приложението, където първоначално са
били публикувани.
РАЗДЕЛ 9. ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. За получаване на оферти за продукти/менюта на стойност под 100 лв, Организаторът не
събира лични данни на спечелилите участници в Играта.
9.2. За получаване на големите награди, на стойност над 100 лева, Организаторът на Играта
самостоятелно или чрез трети лица следва да удържи дължимия данък съобразно
изискванията на закона, за което участникът следва да предостави доброволно следните
лични данни: три имена, ЕГН (наричани по-долу “Лични данни”) и упълномощава
Организатора да събира, съхранява и обработва предоставените от него лични данни за
целите на Играта и получаването на наградите, както и да ги използва за други маркетингови
цели във връзка с предоставяните от Организатора услуги, при спазване на приложимите
нормативни разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни, лицето губи правото си
да получи спечелената от него Голяма награда и тя ще бъде дадена на друг участник -резерва.
9.3. С цел изпращане на Голямата награда до спечелилият я участник, Организаторът или
Администраторът събират следните лични данни: име, телефон и адрес на Спечелилия
участник. Тези данни ще бъдат предоставени на куриерска фирма, която ще достави
наградата.
9.4. Събирането, обработването и съхранението на лични данни в настоящата Игра се урежда
от настоящите Правила за провеждане, в съответствие със Закона за защита на личните
данни.
9.5. Всеки участник в Играта може във всеки един момент до приключването ѝ да оттегли
своето съгласие за участие.
РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. С участието си в Играта участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от
настоящите Правила и да се съобразяват с и спазват техните клаузи и регулации.
10.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във
връзка с провеждането на Играта, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на
Играта поради извънредни обстоятелства.
10.3. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си
по настоящите Правила или за грешки при провеждане на Играта поради форсмажорни
обстоятелства по смисъла на Търговския закон и невъзможност за предоставяне на наградата
поради ограничения, наложени от общински и държавни органи във връзка с пандемична
обстановка в страната, както и такива които се дължат на действия или бездействия на трети
лица, или не са възникнали по вина на Организатора.
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10.4. При констатиране или съмнение за нарушения в процеса на участие в играта
Организаторът запазва правото да дисквалифицира съответния участник от участие за
наградите от Играта.
10.5. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, който не се
е явил в заведение на Макдоналдс, за да получи наградата си - Оферта.
10.6. Организаторът не носи отговорност в случай на технически проблеми с устройство на
участник или при проблеми с интернет достъпа на участника по време на игра или в
последствие - за реализация на наградите.
10.7. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми или неизправност във
функционирането на играта.
10.8. Организаторът си запазва правото да променя графика на раздаването на наградите и
сроковете.
РАЗДЕЛ 11. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
11.1. Настоящите Правила са достъпни в приложението на McDonald’s за периода на
провеждане на Играта.
11.2. Настоящите Правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта
и участието на участниците в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се
прилагат правилата на действащото българско законодателство.
11.3. Всички спорове между Организатора и участниците, възникнали във връзка с Играта,
ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай, че това се окаже
невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентния български съд в гр.
София.
11.4. Настоящите Правила са изготвени на български и английски език. В случай на
противоречие между двата текста, предимство ще има Българският текст.
11.5. Настоящите Правила влизат в сила на 17.10.2022 г. и важат за целия период на
провеждане на Играта и до окончателното уреждане на всички отношения, свързани с нея.
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