Правила на играта „Сиропи harmonica“
1. Организатор на играта
Играта “Сиропи harmonica” (наричана по-долу „Играта“) се организира от „Био България“ ООД,
ЕИК 131093046, с адрес на управление: град София, бул. Никола Петков 55-А, район Витоша,
ПК 1618 („Организатор“).
1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия
период на Играта на интернет адрес www.harmonica.bg („Официални правила“).
1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като
промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет
aдрес www.harmonica.bg.
2. Територия и период на провеждане на Играта
2.1. Играта се организира и провежда в избрани търговски обекти на територията на
Република България (Обектите).
2.2. Играта стартира на 8.07.2019 г. в София и Пловдив, и на 1.08.2019 г. във Варна, Бургас,
Каварна и Русе, и ще продължи до изчерпване на количествата награди в участващите
търговски обекти.
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай, че спечелилият участник не
е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от
родител или друг законен представител.
3.2. Участието в Играта е обвързано с покупка на конкретен продукт в Обектите.
3.3. Обектите се обявяват публично при старта на играта на интернет aдрес www.harmonica.bg.
4. Механизъм на Играта
4.1. При покупка на 1 брой сироп harmonica (от всеки от деветте вида: Сироп от лимони и
джинджифил, Сироп от мурсалски чай, Сироп от цвят на бъз, Сироп от плод на бъз, Сироп от
мента, Сироп от малини, Сироп от ягоди, Сироп от рози, Сироп от вишни – „Продуктите“)
закупилият получава 1 брой брандирана чаша harmonica (Наградата).
4.3. Всеки Участник има право на неограничен брой участия в Играта за периода на
провеждането ѝ.
5. Награда. Получаване на наградата
5.1. Печелившият участник в Играта получава за награда брандирана чаша harmonica
(Наградата)
5.2. Наградата се предоставя на място, на касата в съответния търговския обект, при
моментното закупуване на съответния продукт.
5.3. Не се допуска размяна на Наградата срещу паричната ѝ равностойност.
5.4. В случай че печелившият участник е на възраст под 18 години, наградата се приема от
родител/настойник на печелившия.
5.5. В случай че Наградата бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще
предостави Наградата на спечелилия само при изрично приемане на Наградата от негов
родител или друг законен представител. В случай че Награда бъде спечелена от участник,

навършил 14 години, но ненавършил 18 години, Организаторът ще предостави Наградата на
спечелилия само при изрично съгласие за приемане на Наградата от негов родител или друг
законен представител.
6. Отговорност
6.1. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да
участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора като например
временна неналичност на Продуктите в съответния търговски обект.
6.2. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде
повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с
тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на
действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулация Организаторът си
запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи
спечелена в резултат на такива действия Награда.
7. Изменение и допълнение на официалните правила на Играта
Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила в
хода на Играта. Евентуалните изменения и допълнения ще се извършват единствено в
писмена форма и ще влизат в сила от датата, посочена в тях, но не по-рано от публикуването
им на Facebook страницата www.facebook.com/harmonicafood, както и на интернет
адрес www.harmonica.bg.
8. Предсрочно прекратяване на Играта
Организаторът си запазва правото да прекрати провеждането на Играта по всяко време,
поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез
Facebook страницата www.facebook.com/harmonicafood, както и на интернет
адрес www.harmonica.bg.
9. Други
9.1. С включването си в Играта, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите
правила на Играта, разбират, приемат и се ангажират да спазват официалните правила и
техните разпоредби.
9.2. Участниците могат да се свържат с Организатора, както чрез лично съобщение във
Facebook страницата www.facebook.com/harmonicafood, така и на имейл
адрес info@harmonica.bg.
9.3. Тази Игра не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от
Facebook и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците
предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.
9.4. С приемането на настоящите правила участниците се съгласяват и декларират, че нямат и
няма да отправят никакви искания и претенции към Facebook във връзка с участието си в
и/или
достъпа си до Играта и че ще отправят всички свои искания и претенции, както и въпроси,
коментари и оплаквания в тази връзка, само и единствено към Организатора.

