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ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В 
СЕМИНАР С ТОМБОЛА 

на  

Тимак Агро България ЕАД 

 

 
1. ЦЕЛ И ОРГАНИЗАТОР НА СЕМИНАР С ТОМБОЛА 

1.1. Целта на семинара е лансиране на есенната кампания на Тимак Агро България 
ЕАД, пред нейните настоящи и бъдещи клиенти. 

1.2. Организатор на събитието е „Тимак Агро България” ЕАД с ЕИК 131369548, 
седалище и адрес на управление в гр. София, п.код 1111, ул. „Манастирска“ № 41, вх. 
А, офис 2-4. 

1.3. Организаторът определя правилата за участие в семинара и има право да ги 
изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови 
провеждането на събитието, както и да прекрати временно или постоянно участието на 
участник в него, ако същият не спазва установените правила. Организаторът си запазва 
правото да отстрани от участие в семинара всяко лице, което заплашва здравето и 
сигурността на други участници, което проявява нетолерантност към други участници 
или не спазва общоприетите правила за поведение. 

 

2. ПЕРИОД ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА 

2.1. От 01.01.2019 г. до 17.05.2019 г., включително. 

 

3. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРА 

3.1. Право на участие в семинара имат всички лица, които в периода на участие са 
попълнили, изпратили на адреса на Организатора един или повече талони за участие 
в томбола за спечелване на наградата, обявена в раздел 5 по-долу, и/или които са се 
регистрирали за участие в организирания от Организатора семинар при условията и в 
сроковете, указани в настоящите правила. 

3.2. За физически лица организаторът въвежда изискване към датата за участие да 
са дееспособни и да са навършили 18 годишна възраст.  

3.3. За юридически лица организаторът въвежда изискване към датата на участие да 
не са в открито производство по несъстоятелност или ликвидация.  

3.4. Талоните за участие в организираните по време на семинара томбола и бонус 
игра, съдържащи уникален идентификационен код, се предоставят на желаещите да 
участват в играта единствено и само от оторизиран представител на Тимак Агро 
България ЕАД при изпълнение на условията по чл. 3.5 или чл. 3.6 по-долу. 

3.5. (1) Всеки участник, генерирал над 700 точки в периода за участие, ще получи от 
Организатора един талон за първите 700 точки и допълнителни талони за всеки 
следващи генерирани 700 точки. По този начин участник със 700 точки ще разполага с 
един талон за участие, участник със 1400 точки – с два талона и т.н.  

 (2) Точките по ал.1 се изчисляват на база доставени и фактурирани количества 
за посочения период, съгласно следната таблица: 
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Продукт на Тимак Агро Точки на тон / литър 

Специфичен гранулат 20  

Микрогранулати 150 

Водоразтворими (KSC) 130 

Течни биостимулатори 1 

Почвени подобрители 15 

 (3) Продуктът Азофертил (Azofertil) не генерира точки за получаване на талон за 
участващите при условията на чл. 3.5 от настоящите Правила. 

 (4) Талоните за участие по ал.1 се попълват от участниците и изпращат до 
Организатора по следния начин: 

• талонът за участие има два еднакви отрязъка: оригинал и дубликат, които 
са маркирани с уникален сериен номер, фигуриращ и на оригинала, и на 
дубликата; 

• за да е валиден, всеки един талон (оригинал + дубликат) следва да бъде 
заверен с подпис и име на оторизиран представител на Тимак Агро България 
ЕАД; 

• на двата отрязъка се попълва идентична информация, като дубликатът се 
представя на място в офиса на Организатора не по-късно от 17.05.2019г. или се 
изпраща на адрес: 1111 София, ул. Манастирска 41А, офис 2-4, с обратна 
разписка по поща или куриер, с дата на пощенското клеймо или товарителницата 
не по-късна от 17.05.2019г.  

 (5) Всички участници, които са попълнили и изпратили талон за участие при 
условията на настоящия член ще бъдат поканени и, при потвърждение от тяхна страна, 
ще бъдат регистрирани за участие на семинара. 

  

3.6. (1) Извън хипотезата на чл. 3.5 всеки участник, който не е закупил продукт на 
Тимак Агро България ЕАД и който желае да се регистрира за участие в организирания 
през месец юни 2019г. семинар, ще може да подаде заявка за регистрация на телефон: 
02/870 80 93 или на имейл адрес: office@bg.timacagro.com в периода 20.05.2019г. до 
21.05.2019г. 

 (2) При успешна регистрация за семинара участниците по ал.1 ще имат 
възможност да получат само един талон, с който да участват единствено за спечелване 
на наградата в бонус играта, описана по-долу в настоящите правила. Талоните по този 
член ще бъдат раздавани от оторизиран представител на Тимак Агро България ЕАД и 
регистрирани на място по време на семинара. 

 (3) Поради ограничения брой места регистрацията за участие в семинара ще е 
възможна до изчерпването им.  

 
3.7.  Право на участие в томболата и бонус играта имат само надлежно попълнение 
талони на присъстващи на семинара участници. 
 
3.8 Не може да бъде участник в томболата и в бонус играта лице, което е съдружник 
или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор 
за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и 
администрирането на томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост 
с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до 
опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът 
самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано. 
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4. ТЕРИТОРИЯ: 

4.1. Семинарът се организира и провежда на територията на Република България. 

 

 
5. НАГРАДA ОТ ТОМБОЛАТА: 

5.1. Пътуване до Монако за двама през 2020г.. 

 

6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА ОТ ТОМБОЛАТА: 

6.1. Печелившият ще бъде изтеглен по време на семинара за лансиране на есенната 
кампания на Тимак Агро България ЕАД, като точната дата на семинара ще бъде 
допълнително обявена на сайта на Организатора.  

6.2. При тегленето на наградата ще вземат участие всички участници, който са се 
регистрирали за участие в организирания от Тимак Агро България ЕАД семинар с един 
или повече талони, получени при условията на чл. 3.5.  

6.3. Участници, които са изпратили талон/талони по установения ред и в срок, но не 
присъстват на семинара, губят право да участват в томболата, независимо от броя на 
регистрираните талони и независимо, че са били официално регистрирани за участие в 
семинара. 

6.4. Всеки от присъстващите на семинара участници лично ще пусне в урна оригинала 
на своя талон, поради което всеки участник трябва да носи оригинал от своя 
талон/талони по време на семинара.  

6.5. В случай, че участник е загубил/забравил талона/талоните си, ще му бъде 
предоставен дубликата/дубликатите, които се съхраняват от Тимак Агро България ЕАД, 
за да си го/ги пусне лично. 

6.6. По време на официална вечеря ще бъде изтеглен печелившият талон, пред всички 
гости на събитието в пълна прозрачност. 

6.7. Спечелената награда не може да бъде заменена за паричната й равностойност. 

6.8. За да получи награда, спечелилия участникът следва да отговаря на условията, 
описани в настоящите правила и да потвърди начинът на предоставяне на наградата в 
отделна имейл комуникация с Организатора. 
 
7. БОНУС ИГРА (НЕОБВЪРЗАНА С ПОКУПКА) 

 
7.1. По време на семинара, за всички участници, без значение дали са получили 
талон при условията на чл. 3.5 или при условията на чл. 3,6, ще имат възможността да 
се включат в допълнителна томбола с голяма бонус награда Лек автомобил, марка 
Nissan Qashqai, модификация Crossover 2018.  
7.2. Всички участници, които са попълнили и изпратили талон за участие при 
условията на чл. 3.5 получават правото да участват в бонус играта със същите талони, 
с които са участвали в томболата за спечелване на награда „Пътуване до Монако за 
двама през 2020г.“. 
7.3. Лицата, които са се регистрирали за участие в семинара при условията на чл. 3.6, 
ще получат талон на място и ще имат право да участват в бонус играта посредством 
този талон. 
7.4. Правилата, описани в чл. 6.3 до чл. 6.8 включително се прилагат и за бонус 
играта. 
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8. ОТГОВОРНОСТ 

8.1 Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с 
участие в томболата, включително и за бонус играта, освен ако е доказано, че са 
причинени при груба небрежност или умишлено. 

8.2. Организаторът не носи отговорност при невъзможност за осигуряване на участие 
в томболата, включително и в бонус играта, или при неоказване на съдействие от 
спечелил участник при получаване от него на наградата, в случаи на непреодолима 
сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др. 

8.3. Организаторът не отговаря и не дължи предоставяне на награда на лице, което е 
било определено за печеливш, но е изгубило правото си да получи наградата: 

(i) в случай че печелившият не е предоставил и/или Тимак Агро България ЕАД не 
разполага с валидни негови данни за контакт - имена и телефон за контакт, поради 
което не се е свързал с него; 

(ii) по независещи от Организатора причини, включително когато причините   за това 
са предизвикани и/или причинени от трети лица, извън контрола на печелившия; 

(iii) при невъзможност наградата да бъде предоставена и/или използвана поради 
непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и 
да е други непреодолими обстоятелства; 

8.4. Организаторът не носи отговорност за каквито и да е претенции, свързани с 
качеството или използването на наградата, включително и на наградата от бонус 
играта. 

8.5. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които 
могат да възникнат във връзка с наградите. 

8.6. Всички регистрации след определения краен срок на томболата, както и 
регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите 
правила, които всеки участник следва да предостави за участие в томболата и бонус 
играта, се считат за невалидни. 

8.7. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена, въведени 
в регистрационната форма за участие и регистрационния талон за участие в томболата 
и бонус играта; дефектно или неуспешно предаване на данни; неправилно попълване 
на талона за участие; други форсмажорни обстоятелства. 

8.8. С участието си в събитието, участниците дават съгласието си, в случай, че 
спечелят награда, техните имена и снимки да станат публични и използвани в аудио, 
фото или видео материал за маркетингови цели на Организатора без заплащане на 
хонорар. 
 

9. ЛИЧНИ ДАННИ 

9.1. Тимак Агро България ЕАД e aдминиcтpaтop нa лични дaнни cъглacнo 
приложимото бългapcĸo и европейско зaĸoнoдaтeлcтвo и ocигypявa зaщитaтa им 
cъглacнo Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), Зaĸoнa зa зaщитa нa личнитe дaнни и 
cвъpзaнитe c нeгo пoдзaĸoнoви нopмaтивни aĸтoвe.  

9.2. С участието си в томболата и бонус играта, участникът предоставя на Тимак Агро 
България ЕАД следните лични данни: 

- Име; 

- Населено място; 

- E-mail за контакт; 
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- Телефон за контакт; 

- Фирма, на която е законен представител; 

9.3. C участието си в томболата и в бонус играта, yчacтниĸът декларира своята 
информираност относно това, чe Тимак Агро България ЕАД мoжe дa oбpaбoтвa 
пpeдocтaвeнитe по време на участието в играта лични дaнни зa cлeднитe цeли: 
тexничecĸo yпpaвлeниe нa тегленето на победител, доставка и оповестяване на 
наградите; а впоследствие да бъдат ползвани и за изпpaщaнe нa peĸлaмни 
пpeдлoжeния и мaтepиaли пo пoщa и/или еmаіl. 

9.4. C участието си в томболата и бонус играта участниците са информирани, чe 
Тимак Агро България ЕАД и нeйнитe cлyжитeли, в зaвиcимocт oт cвoитe зaдължeния, 
имaт дocтъп дo чacт или цялaтa инфopмaция, пoпълнeнa в талона за участие в 
томболата и бонус играта или дaдeнa впocлeдcтвиe. 

9.5. Учacтниĸът имa пpaвo дa възpaзи cpeщy oбpaбoтвaнeтo нa личнитe мy дaнни зa 
цeлитe нa диpeĸтния мapĸeтинг, както и нежеланието си да бъде информиран за 
предстоящи томболи и игри, ĸaтo изпpaти пиcмeнo cъoбщeниe дo Тимак Агро България 
ЕАД нa: office@bg.timacagro.com. Ha cъщитe контакти yчacтниĸът мoжe дa ce cвъpжe c 
Тимак Агро България ЕАД в cлyчaй нa нeoтopизиpaнo пoпълвaнe нa нeгoви лични дaнни 
oт тpeти лицa, ĸaĸтo и зa дpyги възмoжни пpoблeми. 

 

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящите правила са достъпни на www.timacagrobg.com. Допълнителна 
информация може да бъде получена на телефон: 02/870 80 93. 

10.2. Организаторът на събитието си запазва правото по всяко време да внася промени 
в настоящите правила, включително да прекрати провеждането на томболата и/или 
бонус играта. Всички промени влизат в сила от датата на тяхното публикуване на 

интернет страницата на организатора - www.timacagrobg.com 

10.3. Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците ще се 
решава извънсъдебно и посредством способите на медиация или в случай, че това не 
е възможно – от компетентните български съдилища. 

10.4. С изпращане на талони за участие и с регистрацията си за участието в 
организирания семинар, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват 
условията на този документ. 

10.5. Настоящите Правила влизат в сила от момента на обявяването им на страницата 

www.timacagrobg.com и действат през целия период на провеждане на събитието. 
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