
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА 

„FERRARI ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ПИСТА ФИОРАНО“ 

 

 

Раздел 1. Предмет  

 

Настоящите Правила („Правилата“) определят реда и условията за провеждане на Игра 

под мотото „FERRARI ПРИКЛЮЧЕНИЕ  

НА ПИСТА ФИОРАНО” („Промоцията“, „Играта“) и уреждат отношенията между 

Организатора и физическите лица, участници в Играта. 

 

Раздел 2. Организатор 

 

2.1. Организатор на Промоцията е „Шел България" ЕАД, вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията, ЕИК 831915840, със седалище и адрес на управление: гр. 

София, бул. "Ситняково", № 48, Сердика офиси, ет. 8 ("ШЕЛ", „Shell”, “Организатор“).  

 

2.2. Организаторът организира и провежда Играта самостоятелно или чрез възлагане на 

трети лица, осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на 

Промоцията и осигурява награди за спечелилите участници.  

 

Раздел 3. Срок и място на провеждане. Комуникация. 

 

3.1. Промоцията се провежда в периода от 11.10.2019 г. до 20.10.2019 г., включително 

(“Период на провеждане“).  

3.2. Промоцията се провежда на територията на Интер Експо Център, гр. София („Място 

на провеждане“), по време на събитието „Автомобилен салон София 2019“ (Автосалона), 

на промоционален щанд на Shell България, обозначен с емблемата и цветовете на Shell.  

3.3. Организаторът информира потребителите за правилата и условията за провеждане 

на Промоцията чрез публикуване на Правилата за участие на интернет страницата 

www.shell.bg и чрез разпространение на Правилата на Мястото на провеждане. 

 

3.4. Организаторът информира посетителите на Автосалона за настоящата Промоция 

чрез лицата, ангажирани с провеждането на промоционални активности на щанда на 

Shell в Интер Експо Център, гр. София, които предоставят информация за условията и 

правилата на Промоцията. 

 

Раздел 4. Изисквания към участниците. Право на участие.  

 

4.1. В Промоцията имат право да участват само физически лица, които към датата на 

участието си в Играта са навършили 18-годишна възраст. 

 

4.2. В Промоцията не могат да участват физически лица, отговарящи на изискванията по 

т. 4.1. по-горе, които работят по трудов или граждански договор за Организатора или за 

трети лица, на които Организаторът е възложил дейности по организиране и провеждане 

на Промоцията, както и свързаните с тях лица. За свързани лица се считат родители, 

съпрузи и ненавършили пълнолетие деца. 
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Раздел 5. Условия за участие в Играта 

 

5.1. За да участват в Играта, лицата, които отговарят на условията по Раздел 4, трябва в 

Периода на провеждане да: 

 

(i). посетят щанда на Shell на Автосалона  

 

(ii). се запишат в графика за участие в състезанието за съответния ден. Записването става 

само за деня на посещението. Например: лице, посетило щанда на Shell на Автосалона 

на 12.10.2019 г., може да се запише за участие в състезанието на 12.10.2019 г. 

 

 (iii). се регистрират, като попълнят уникален Талон за участие, съдържащ уникален код. 

Участниците трябва да се подпишат на талона, след като собственоръчно са отбелязали 

съответните отметки (чек боксове). Талонът се попълва в два екземпляра – един за 

Организатора и един за участника. Участниците в Промоцията трябва да запазят своя 

екземпляр от талона и да го предоставят, в случай че спечелят награда, както е посочено 

в т. 8.3. от настоящите Правила. 

 

 (iv). се явят на щанда на Shell на Автосалона 10 минути преди старта на състезанието и 

да започнат участието си в предварително уговореното за това време.  

Състезанията се организират в рамките на работното време на Автосалон София 2019 в 

рамките на предварително създаден за целта график.  

 

5.2. Целта на играта е посредством участие в състезанието Ferrari Симулатор всеки 

участник да направи колкото може повече обиколки на писта „Фиорано“ в рамките на 7 

минути. 

 

5.3. Всеки участник има право на еднократно участие. С регистрацията си участниците 

дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните 

клаузи. 

 

 

 

Раздел 6. Определяне и обявяване на печелившите 

 

6.1. Участникът, реализирал най-бърза обиколка на писта „Фиорано“, посредством 

Ferrari симулатора, ще бъде класиран на първо място. След него в класацията от 2-ро до 

10-то място ще се наредят следващите по бързина участници, реализирали обиколки на 

пистата. 

 

6.2. Класацията на първите 10 участника ще бъде публикувана във Facebook групата Shell 

България и на сайта www.shell.bg. 10-те печеливши участници ще бъдат обявени 

посредством уникалните кодове, записани в Талона на всеки участник, получен при 

регистрацията. 

 

7. Награди 

 

7.1. Общият брой на наградите в настоящата Игра е 10 бр. 

 

7.2. Наградите се разпределят, както следва: 
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Първо място – ваучер за гориво в Shell на стойност 100 лв. – 1 бр., който може да се 

използва в търговски комплекси Shell в цялата страна до 31.12.2019г.  

Второ място – ваучер за храни и напитки Deli by Shell на стойност 50 лв. – 1 бр., който 

може да се използва в търговски комплекси Shell в цялата страна до 31.12.2019г. 

Трето място – 3000 ClubSmart точки 

Четвърто място – спортна бутилка Scuderia Ferrrari 

Пето място – спортна бутилка Scuderia Ferrrari  

Шесто място – спортна бутилка Scuderia Ferrrari  

Седмо място– спортна бутилка Scuderia Ferrrari  

Осмо място – спортна бутилка Scuderia Ferrrari  

Девето място – спортна бутилка Scuderia Ferrrari  

Десето място – спортна бутилка Scuderia Ferrrari  

  

7.3. Един Участник има право да получи само една награда.  

 

7.4. Наградите не могат да се заменят с паричната им равностойност или с други 

предметни награди.  

 

7.5. В срок до 7 календарни дни след обявяването на печелившите, всеки от тях е 

задължен да потърси Shell за наградата си на безплатна телефонна линия: 0800 11 515. 

Печелившите участници следва да предоставят на Организатора необходимата 

информация за получаване на наградата - име,  данни от документ за самоличност, място 

и адрес за доставка на наградата. В случай, че печеливш участник не се свърже с Shell за 

получаване на наградата си в обявения срок, губи правото си да я получи.  

 

7.6. В срок до 7 календарни дни след обявяването на печелившия, спечелил 3000 

ClubSmart точки, печелившият е задължен да потърси Shell за наградата си на безплатна 

телефонна линия: 0800 11 515 и да предостави информация име и номер на ClubSmart 

картата си. В случай, че няма ClubSmart карта, тя може да му бъде издадена напълно 

безплатно и по нея да се начислят точките. 

 

Раздел 8. Получаване на наградата  

 

8.1. Наградите ваучер за гориво Shell на стойност 100 лв., ваучер за Deli by Shell на 

стойност 50 лв. и спорта бутилка Scuderia Ferrari се доставят на посочения от Участника 

адрес в срок от 30 от датата на предоставяне на данните по т.7.5. по-горе. Доставката се 

извършва по куриер, за сметка на Организатора. Член на Програмата ClubSmart може да 

стане напълно безплатно всяко пълнолетно физическо лице с постоянен адрес в 

България, като посети търговски комплекс Shell, получи своята ClubSmart карта 

незабавно на място в  търговския комплекс и я регистрира онлайн на www.shellsmart.com. 

Повече информация за Програмата ClubSmart може да се получи на касите на 

търговските коплекси Shell, в Интернет на адрес www.shellsmart.com, както и от Центъра 

за клиенти ClubSmart на безплатна телефонна линия 0800 11515 всеки работен ден между 

09:00 и 18:00 ч. Работен ден е всеки ден от понеделник до петък включително, с 

изключение на официалните празници.  

 

 

 



8.2. Наградата 3000 ClubSmart точки се начислявят по баланса на спечелилия Участник 

в срок от 30 (тридесет) работни дни от датата на преодставяне на данните по т.7.6. по-

горе.  

8.3. При получаване на наградата печелившият участник следва да удостовери 

самоличността си пред служител или представител на Организатора и да предаде своя 

екземпляр от Талона за участие от Играта. Участникът губи право да получи наградата, 

ако не представи Талона, както и ако уникалният код на Талона е различен от този на 

печелившия, посочен за печеливш, както и ако уникалният код не е четлив. За 

предаването на наградата се съставя и подписва протокол.  

 

8.4. В случай че печелившият не може да получи наградата си лично, тя може да бъде 

получена от упълномощено лице. За упълномощено се счита лице, което представи 

изрично пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа. Получаването на 

наградата от упълномощено лице се вписва в приемо-предавателния протокол. 

 

 

Раздел 9. Връзка с Организатора 

 

За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да ползват безплатната 

телефонна линия 0800 13482 или да напишат имейл на feedback-bg@shell.com  

 

Раздел 10. Лични данни 

 

10.1. Администратор на личните данни на Участниците в Играта е Организаторът на 

Промоцията. Личните данни на Участниците ще бъдат обработвани с цел идентификация 

на Участниците и установяване на обратна връзка със спечелилите в Играта Участници 

за получаване и ползване на наградите. Личните данни на Участниците могат да бъдат 

споделяни с трети лица, на които Организаторът е възложил дейности по организиране 

и провеждане на Промоцията.  

 

10.2. Личните данни на спечелилите Участници ще бъдат съхранявани за срок от един 

месец след изтичане на срока за доставка на наградата, с изключение на личните данни 

на спечелилия награда 3000 ClubSmart точки, чиито лични данни ще бъдат обработвани 

 
 

10.3. Участниците имат следните права по отношение на техните лични данни: 

10.3.1. право на потвърждение дали Организаторът обработва техни лични данни и, ако 

това е така, да получат достъп до тях и до определена информация относно това 

обработване, както и копие на личните данни, които са в процес на обработване; 

10.3.2. право на коригиране на личните данни, ако са неточни; 

10.3.3. право на изтриване на личните данни (т.нар. „право да бъдеш забравен“) – когато 

вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, 

или ако напр. са били обработвани незаконосъобразно; 

10.3.4. право на ограничаване на обработването – когато участник оспори точността на 

личните си данни, за период, който позволява на Организатора да провери неговото 

оплакване, както и в други случаи, предвидени в действащото законодателство; 

за целите на програмата за лоялни клиенти ClubSmart съгласно декларацията за 

поверителност на програмата, достъпна на    

https://www.shellsmart.com/smart/content?site=bg-bg&cid=privacy 
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10.3.5. право на преносимост – да получат личните си данни, които са предоставили на 

Организатора и които се обработват по автоматизиран начин, в структуриран, широко 

използван и пригоден за машинно четене формат, и да прехвърлят тези данни на друг 

администратор без възпрепятстване от Организатора, или да поискат от Организатора да 

прехвърли личните данни на друг администратор, когато прехвърлянето е технически 

осъществимо; 

10.3.6. право на оттегляне на съгласието за обработване – участниците имат право във 

всеки един момент да оттеглят съгласието си за обработване на техни лични данни, което 

няма да засегне законосъобразността на обработването, извършено преди оттегляне на 

съгласието. Ако обаче даден участник оттегли съгласието си за обработване, това няма 

да му позволи да участва в Играта и/или да получи награда, която е спечелил.  

10.4. Ако участник желае да упражни някое от горепосочените права, следва да се свърже 

с Организатора на някои от следните данни за контакт : безплатната телефонна линия 

0800 13482 или на имейл адрес feedback-bg@shell.com.  

 

10.5. Ако даден участник счита, че личните му данни са обработвани незакосъобразно, 

той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни: гр. София 

1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; https://www.cpdp.bg/; kzld@cpdp.bg. 

 

Раздел 11. Отговорност 

 

11.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участници в 

Промоцията като цяло и/или за грешки и/или недостатъци при провеждането й като цяло, 

поради извънредни обстоятелства, неизправности или технически грешки в интернет 

страницата www.shell.bg и/или в обслужващата информационно-съобщителна и 

телекомуникационна инфраструктура.  

 

11.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по 

настоящите Правила или за грешки при провеждане на Промоцията като цяло, поради 

форсмажорни обстоятелства, неизправности или възникнали технически, софтуерни или 

хардуерни проблеми, които се дължат на поведението на трети лица и не са по вина на 

Организатора и са извън контрола на Shell България ЕАД. 

 

11.3. Организаторът не носи отговорност при допусната техническа, печатна или друга 

грешка в уникалния код, изписан на Талона на участник.  

 

11.4. Организаторът има право да дисквалифицира участник при констатирани 

нарушения в процеса на участие в Промоцията или при установено нарушение на 

настоящите Правила. Решението на Организатора е окончателно и обвързващо за 

Участника. 

 

Раздел 12. Заключителни разпоредби 

 

12.1. За Периода на провеждане на Промоцията настоящите правила са достъпни на 

интернет сайта на Организатора на адрес www.shell.bg, както и на мястото на провеждане 

на Играта.  

 

12.2. Настоящите Правила представляват пълните правила, уреждащи реда и условията 

за провеждане на Промоцията и участието на потребителите в нея. По отношение на 
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Правилата и на Промоцията като цяло се прилагат разпоредбите на българското 

законодателство.  

 

12.3. Всички спорове между Организатора и потребителите, възникнали във връзка с 

Промоцията, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а ако това се 

окаже невъзможно – от компетентния български съд в гр. София.  

 

12.4. Настоящите Правила влизат в сила на 11.10.2019 г. и са валидни до 30.11.2019 г. 

включително. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите 

Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата 

на Организатора на адрес www.shell.bg. В случай на изменение или допълнение на 

правилата, най-късно в деня на извършване на промяната, актуализираните текстове на 

правилата ще бъдат разпространени и на щанда на Shell в Интер Експо Център. 

Потребителите следва сами да проверяват на адрес www.shell.bg и/или в на мястото на 

провеждане на Играта за промени в Правилата и Организаторът не е длъжен да ги 

информира по друг начин за настъпилите промени. 
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