Правила за провеждане на игри за раздаване на
допълнителни печалби, съвместно организирана от
„Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД
I.Общи условия
1.Настоящите правила определят условията и реда за провеждане на Игри за
раздаване на допълнителни печалби, съвместно организирани от „Национална
лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД /наричани по-долу „организаторите“/. Игрите се
организират на основание чл.16 от Правила за организиране и провеждане на
моментна лотарийна игра „Национална лотария“, организирана от „Ню Геймс“ АД,
чл.16 от Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„Национална лотария – моментни игри“, организирана от „Ню Геймс“ АД и чл.36 от
Правила за организиране и провеждане на лото игра „Лотарио“, организирана от
„Национална лотария“ АД, за раздаване на допълнителни печалби на пълнолетни
дееспособни участници, които са изпълнили условията по-долу.

2. Настоящите правила обхващат следните Игри за раздаване на
допълнителни печалби /наричани по-долу общо „игрите“/:
•Игра за допълнителни предметни печалби при откриване на нови лото
пунктове и места за продажба на лотарийни билети на „Национална лотария”
/наричани общо по-долу „лото пунктовете“/;
•Игра за допълнителни печалби в лото пунктове на „Национална
лотария”, разположени в магазините от веригата „Фантастико”;
•Разиграване на „Големите награди”:
II. Игра за допълнителни предметни печалби при откриване на нови
лото пунктове на „Национална лотария”
1. Играта ще се проведе на територията на новооткритите лото пунктове
и места за продажба на лотарийни билети на „Национална лотария”, находящи
се на посочените адреси, като тегленето на печалбите за всеки лото пункт ще
се осъществи на долупосочените дати, в рамките на посочените часове, както
следва:
•На 09.04.2017г., от 12 до 13 ч., в лото пункт на Национална лотария,
намиращ се в Търговски център „The Mall“, на адрес: гр. София, бул.
„Цариградско шосе“ №115з;
•На 23.04.2017 от 12 до 13 ч., в лото пункт на Национална лотария,
намиращ се в Търговски център „Галерия мол“ на адрес: гр. Стара Загора, ул.
Хан Аспарух 30
•На 30.04.2017 от 12 до 13 ч., в лото пункт на Национална лотария, намиращ
се в Търговски център „Марково тепе“ на адрес: гр. Пловдив, бул. Руски 54
•На 07.05.2017 от 12 до 13 ч., в лото пункт на Национална лотария, намиращ
се в магазин Фантастико на адрес: гр. Кюстендил, бул. Цар Освободител 229
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•На 27.05.2017 от 12 до 13 ч., в лото пункт на Национална лотария,
намиращ се в Търговски център „Гранд мол Варна“ на адрес: гр. Варна,
„Академик Андрей Сахаров“ 2
•На 24.06.2017 от 12 до 13 ч., в лото пункт на Национална лотария,
намиращ се в магазин Фантастико на адрес: гр. Елин Пели, „Витоша“ 7

2.Участието в играта се извършва при следната последователност:
➢Регистрация

за участие в жребий за допълнителни предметни печалби.
➢Участие в жребий за определяне на участници, участващи в тегленето
за предметни печалби.
➢Определяне/теглене на печалбите.
3.Регистрацията за участие в жребий за допълнителни предметни печалби
3.1.Право на участие в играта имат всички пълнолетни дееспособни
участници, които в посочения в т.1 ден на откриване на съответния лото пункт,
преди посочения там начален час на жребия, са направили валидна регистрация
чрез специален талон, предоставен им в съответния новооткрит лото пункт на
Национална лотария.
3.2.Специалният талон за регистрация се предоставя на участник, който
в посочения ден на откриване на съответния лото пункт е закупил от същия
лото пункт билет от игрите, организирани от „Ню Геймс“ АД или „Национална
лотария“ АД, на стойност не по-малко от 5 (пет) лева, или в същия лото пункт е
направил залог и е получил квитанция за потвърждаване на залог за игрите
„Лотарио“, на стойност не по- малко от 5 (пет) лева.
3.3.Специалният талон се състои от две отделими части (отрязъка).
Специалният талон се попълва четливо и коректно от участника с трите му имена и
телефонен номер. Единият отрязък на попълнения специален талон се поставя в
обозначеното за целта място в самия лото пункт, не по-късно от определния
съгласно раздел II, т.1 начален час на провеждане на тегленето на
допълнителните печалби. Другият отрязък от специалния талон остава при
участника. С попълването на специалния талон, участникът предоставя
доброволно своите данни, както и съгласието си да участва в тегленето на
допълнителни печалби, включително съгласие, в случай че бъде изтеглен
вжребий за предметни печалби, имената му да бъдат публично оповестени от
представител на „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, като едновременно се
задължава да спазва настоящите правила при участието му в тегленето на
предметни печалби. С попълването на специалния талон, участникът предоставя
своето съгласие неговото име, снимки и клипове, съдържащи лика му, да бъдат
публикувани и съобщавани в средствата за масова информация, в това число и на
интернет сайта на организаторите. С попълването на специалния талон,
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участникът се съгласява, в случай че спечели печалба, да бъде сниман, записван и
да участва в публични прояви на организаторите, без да получава допълнително
възнаграждение. Публична проява по смисъла на предходното изречение означава
подготовката, осъществяването и излъчването/ публикуването на репортаж или
интервю в средства за масово осведомяване/радио, телевизия, преса, интернет/,
както и участие във видео клипове и/или видео анонси, собственост на и/или
инициирани от организаторите.

3.4. За валидна регистрация за участие в жребий за предметни печалби е
необходимо да са изпълнени едновременно следните условия:
➢лицето

да е пълнолетно и дееспособно;
➢лицето да е попълнило четливо своите имена и телефонен номер в
специалния талон;
➢лицето да е поставило отрязъка от специалния талон, съдържащ
попълнените имена
ителефонен номер, на обозначеното за целта място на територията на
съответния лото пункт на Национална лотария, сред изброени по-горе в раздел
II, т.1., не по- късно от определния съгласно раздел II, т.1 начален час на
провеждане на тегленето на допълнителните печалби.

4.Жребий за определяне на участници, участващи в тегленето за предметни
печалби
4.1.Жребият за участие в тегленето на допълнителните предметни
печалби ще се проведе в определените часове и места, подробно описани в т.1
на раздел II от настоящите Правила. Жребият ще бъде теглен от
представители на „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, които
оповестяват публично имената на изтеглените участници, така както същите са
попълнени в отрязъка от специалния талон, съгласно т.3.3 от този раздел.
4.2.След оповестяване на името на всеки изтеглен участник, последният
е длъжен да се яви незабавно на определеното за провеждане на играта място,
при представителя на организаторите на играта за участие в
определянето/тегленето на предметната печалба, както и да удостовери
идентичността на отрязъка от специалния талон, съответстващ на изтегления.

5. Определяне/теглене на печалбите
5.1.В определянето/тегленето на печалбите има право да участва всяко
лице, което е изтеглено в жребия за предметни печалби по предходната точка,
явило се е на мястото, определено за провеждане на играта и е представило
отрязъка от специалния талон, съответстващ на изтегления. Ако изтегленият
участник не се представи след второто съобщаване на имената му, или не
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представи отрязъка от специалния талон, или ако последният не съответства на
изтегления, или ако регистрацията му е невалидна по смисъла на т.3.4, той губи
право да участва в определянето на печалбата.
5.2.Определянето/тегленето на печалбите ще се осъществи чрез игра с
Колело на късмета. Колелото на късмета е разделено на сектори. Във всеки сектор
е описан видът на печалбата, която може да бъде спечелена. Всеки сектор
съдържа един брой печалба. Избраният чрез жребия за предметни печалби
участник, след като установи своята самоличност и изпълни условията на
предходната т.5.1, има право да завърти еднократно Колелото на късмета.
Участникът получава предметната печалба, която е описана на този сектор, който
е посочен от стрелката на Колелото на късмета при неговото завъртане.
Печалбата се предоставя еднократно на участника, като с един отрязък от
специалния талон и съответно един билет/квитанция, участникът може да участва
еднократно в жребия за участие в тегленето на допълнителните предметни
печалби по този раздел, съответно в тегленето на печалбите, респективно да
спечели, съответно да получи само една от описаните в този раздел печалби.

6. Във всеки отделен новооткрит лото пункт сред посочените в раздел II,
т.1 от Правилата, ще бъдат изтеглени следните предметни печалби:
6.1.4 (четири) броя Лаптоп HP 250 G5 с Windows 10;
6.2.4 (четири) броя Таблет Acer Iconia 8
6.3.4 (четири) броя Смартфон Samsung Galaxy J3 2016 Gold;
6.4.4 (четири) броя Телевизор LED Philips, 40" (102 см), 40PFT4201/12,
Full HD

6.5. Други предметни печалби – химикалки, чаши, тефтери, тениски с
логото на „Национална лотария”.
7.Тегленето на печалбите чрез Колелото на късмета във всеки лото пункт
продължава до изтеглянето на всички предметни печалби, посочени в т.6.1 т.6.4. включително. В случай, че съответният вид печалба е вече изчерпан,
преди следващото завъртане на Колелото на късмета от следващ участник,
представител на „Ню Геймс“ АД и „Национална лотария“ АД замества
печалбата, изписана на сектора, с друг вид, избран от него.
8.Печалбата се предава на спечелилото лице, което е завъртяло
Колелото на късмета, в същия ден и в съответния лото пункт, където е
извършено тегленето.
9.Всички валидни регистрации за участие в жребий за предметни
печалби по реда на Раздел II от Правилата, които не са били изтеглени за
участие в жребий за предметни печалби, ще се считат за валидни регистрации
за участие в жребий за Големите награди, който се провежда при условията на
Раздел IV от тези Правила.
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III. Игра за допълнителни печалби в лото пунктове на „Национална
лотария”, разположени в магазините от веригата „Фантастико”
1. Разиграването на допълнителните печалби по този раздел ще се проведе
в следните лото пунктове „Национална лотария”, разположени в магазини
„Фантастико”,
впосочения период, както следва:

•От 3 до 17 април 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в квартал
Дружба 1, ул. Тирана .
•От 3 до 17 април 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в квартал
Младост 3, ул. 102.
•От 7 до 21 април 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в квартал
Малинова долина, бул. Симеоновско шосе.
•От 18 април до 2 май 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в
квартал Дървеница, бул. Свети Климент Охридски.
•От 18 април до 2 май 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в
квартал Люлин 6, бул. Джавахарлал Неру.
•От 28 април до 12 май 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в
квартал Младост 4, до блок 405.
•От 3 май до 17 май 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в квартал
Бояна, бул. Александър С. Пушкин.
•От 8 май до 22 май 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в квартал
Люлин 1, ул. Константин Константинов.
•От 22 май до 5 юни 2017 в магазини ФАНТАСТИКО, намиращ се в
квартал Надежда 3, бул. Хан Кубрат.
•От 12 юни до 26 юни 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в
квартал Младост 4, ул. Д- р Атанас Москов.
•От 16 юни до 30 юни 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в
квартал Надежда 1, ул. Лютибродски и ул. Царевец.
•От 23 юни до 7 юли 2017 в магазин ФАНТАСТИКО, намиращ се в
квартал Овча Купел, ул. Любляна.
2.За всеки отделен лото пункт в магазини „Фантастико”, сред посочените
в раздел III, т.1 от Правилата, ще бъдат изтеглени следните предметни
печалби:
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•1 (един) брой Лаптоп HP 250 G5 с Windows 10;
•1 (един) брой Таблет Acer Iconia 8;
•1 (един) брой Смартфон Samsung Galaxy J3 2016 Gold
•1 (един) брой лаптоп Телевизор LED Philips, 40" (102 см), 40PFT4201/12,
Full HD.
•Други предметни печалби – химикалки, чаши, тефтери, тениски с логото
на „Национална лотария”.
3.Право на участие в играта има всеки пълнолетен дееспособен участник, който
езакупил от съответния лото пункт в т.1 на раздел III през периода на провеждане
на играта в същия лото пункт, билет от игрите, организирани от „Ню Геймс“ АД или
„Национална лотария“ АД, на стойност не по-малко от 5 (пет) лева, или в същия
период за съответния лото пункт е направил залог и е получил квитанция за
потвърждаване на залог за игрите „Лотарио“, на стойност не по-малко от 5 (пет)
лева. При закупуване на билет/извършване на залог на посочената стойност,
представителят на Национална Лотария в съответния лото пункт маркира баркода
на билета/квитанцията за приет залог. Генератор на случайни събития определя
дали маркираният билет/квитанция за приет залог, печели допълнителна
печалба по реда на тези правила. Статусът на билета/квитанцията за приет
залог, като печеливш или непечеливш допълнителна печалба, както и видът на
спечелената допълнителна печалбата, се изписват на специален екран,
разположен в съответния лото пункт, където учатникът е закупил
билета/направил залога.

4. Спечелената печалба се предава лично на участника, чиито
билет/квитанция за приет залог, са били определени като печеливши чрез
генератора на случайни събития. Печалбата се предоставя еднократно, като с
един билет/квитанция участникът може да спечели, съответно да получи само
една от описаните в т.2 на този раздел печалби.
5. При спечелване на допълнителна печалба, представителят на
Национална лотария в съответния лото пункт му предоставя ваучер, съдържащ
датата на издаването му, вида на предметната печалба, трите имена и
телефонен номер на участника, както и кода на печелившия билет/квитанция за
приет залог. В този случай, за да получи печалбата си, участникът следва в 30дневен срок, считано от датата на издаване на ваучера, да посети централния
офис на Национална лотария, находящ се на адрес: гр.София, п.к. 1142, ул.
“Фритьоф Нансен” №37, и да представи печелившия билет/квитанция, ваучера,
документи за удостоверяване на неговата възраст и самоличност, както и да
попълни необходимите документи, които ще му бъдат предоставени от
представителя на Национална лотария.
6.Печалбата се предава лично на участника.
7. Организаторите не носят отговорност и имат право да откажат
предоставянето на печалбата, в някой от следните случаи:
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7.1.участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на
други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия
на игрите, организирани от „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, в т.ч.,
ако не са изпълнени условията на настоящите Правила;
7.2.участникът не представи документи за установяване на неговата
самоличност и възраст или данните от документа му за самоличност не
отговарят на данните, посочени във ваучера;
7.3.участникът не представи ваучера по т.6 от раздел III на Правилата или
ако представеният от него ваучер е с нарушена цялост, и/или е външно зацапан,
надраскан, или във вид, който пречи да бъдат установени: номерът на ваучера,
датата на издаването му, имената на участника, кодът на печелившия
билет/квитанция;
7.4.участникът не представи печелившия билет/квитанция, въз основа на

които
еиздаден ваучерът, или ако представеният от него билет/квитанция е с
нарушена цялост, и/или е външно зацапан, надраскан, или във вид, който пречи
да бъде установен неговият код;
7.5.кодът на печелившия билет/квитанция не съвпада с посочения във ваучера
код;
7.6. участникът откаже да попълни необходимите документи,
предоставени му от представителя на Национална лотария;

7.7. участникът не се яви за получаване на печалбата си на посочения в
т.5 адрес, в 30-дневния срок по т.5 от този раздел;
7.8.печелившият билет/залогът, въз основа на които е издаден ваучерът
за печалбата, не е закупен/направен от/в лото пункта, където е издаден
ваучерът или ако билетът е закупен/ залогът е направен извън периода, в който
се провежда играта в съответния лото пункт, така както е посочен в т.1 от
раздел III;
8.Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи
право да получи печалбата.
9.В случай, че статусът на билета/квитанцията за приет залог е
непечеливш, участникът получава специален талон за участие в жребий за
„Големите награди”, който се провежда при условията на Раздел IV от
Правилата. Специалният талон се състои от две отделими части (отрязъка).
Специалният талон се попълва четливо и коректно от участника с трите му
имена и телефонен номер и единият му отрязък се поставя в обозначеното за
целта място в самия лото пункт, не по-късно от края на работното време на
съответния лото пункт на 09.07.2017г. Другият отрязък от специалния талон
остава при участника.
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10.С попълването на специалния талон, участникът предоставя доброволно
своите данни, както и съгласието си да участва в тегленето на допълнителни
печалби, включително съгласие, в случай че бъде изтеглен в жребия за „Големите
награди”, имената му да бъдат публично оповестени от представител на
„Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, като се задължава да спазва
настоящите правила относно участието му в тегленето на „Големите награди”. С
попълването на специалния талон, участникът предоставя своето съгласие
неговото име, снимки и клипове, съдържащи лика му, да бъдат публикувани и
съобщавани в средствата за масова информация, в това число и на интернет
сайта на организаторите. С попълването на специалния талон, участникът се
съгласява, в случай че спечели печалба, да бъде сниман, записван и да участва в
публични прояви на организаторите, без да получава допълнително
възнаграждение. Публична проява по смисъла на предходното изречение означава
подготовката, осъществяването и излъчването/ публикуването на репортаж или
интервю в средства за масово осведомяване/радио, телевизия, преса, интернет/,
както и участие във видео клипове и/или видео анонси, собственост на и/или
инициирани от организаторите.

IV. „Големите награди”:
1. Тегленето на допълнителни печалби „Големите награди” ще се осъществи
на 11.07.2017г. и ще бъде излъчено в ефира на Нова телевизия, и/или на сайта
www.7777.bg, и/или на Фейсбук страницата на „Национална лотария”.
2. Право на участие в тегленето на „Големите награди” има всеки участник,
който отговаря едновременно на следните условия:
➢ лицето да е пълнолетно и дееспособно и отговаря на изискванията и
условията на Закона за хазарта, настоящите Правила и Задължителните игрални
условия на игрите, организирани от „Ню Геймс“ АД или „Национална лотария“ АД;
➢ в периода, посочен в т.1 на Раздел II и т.1 на Раздел III от Правилата, но не
по-късно от края на работното време на съответния лото пункт на
07.07.2017г.,лицето е закупило билет от игрите, организирани от „Ню Геймс“ АД
или „Национална лотария“ АД, на стойност не по-малко от 5 (пет) лева, или е
направил залог и е получил квитанция за потвърждаване на залог за игрите
„Лотарио“, на стойност не по-малко от 5 (пет) лева, ИЛИ в срок до 21.00 часа на
07.07.2017, в лото пунктове на Национална лотария и магазини Фантастико,
неупоменати по-горе, лицето е закупило билет от игрите, организирани от „Ню
Геймс“ АД или „Национална лотария“ АД, на стойност не по-малко от 5 (пет) лева,
или е направил залог и е получил квитанция за потвърждаване на залог за игрите
„Лотарио“, на стойност не по-малко от 5 (пет) лева.
➢ лицето е направило валидна регистрация, съгласно Раздел II и Раздел III
от тези
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Правила, в т.ч. е попълнило четливо своите имена и телефонен номер в
специалния талон, като е поставило отрязъка от същия на обозначеното за целта
място на територията на съответния лото пункт на Национална лотария, сред
изброени по- горе в Раздел II, т.1. и Раздел III, т.1, в рамките на определените за
съответния лото пункт периоди;
➢ след участието си в Игрите по Раздел II и Раздел III от тези Правила,
лицето не е спечелило допълнителна печалба от игрите по тези правила.
3. Допълнителните печалби (общо наричани „Големите награди”), които ще
бъдат общо раздадени в Играта „Големите награди”, са следните:
• 1 (един) брой лек автомобил „Ситроен C-Elysee’’;
• 1 (един) брой парична печалба от 4 000 (четири хиляди) лева;
• 1 (един) брой парична печалба от 3 000 (три хиляди) лева;
• 1 (един) брой парична печалба от 2 000 (две хиляди) лева;
• 1 (един) брой парична печалба от 1 000 (хиляда) лева.
4. Тегленето на жребия за определяне на печалбите ще се проведе на два
етапа. В първия етап от жребия представители на „Национална лотария“ АД и „Ню
Геймс“ АД ще изтеглят поредно 5 (пет) участника, като всеки от тях ще участва във
вторият етап за разпределение на 5-те печалби по -горе. Представителите на
организаторите на играта имат право да изтеглят и по 3 (трима) допълнителни
участници за всяка печалба, които да бъдат първа, втора и трета резерва,
съответстващи на реда на изтегляне. Тези тегления ще бъдат извършени на
11.07.2017г. Вторият етап ще се проведе на 17.07.2017г. от 12.00 часа. В този ден и
най-късно в 11.30 часа избраните в първия етап петима участници, съответно
техните резерви (ако някой от петитмата е отказал да се яви или не се яви) следва
да се явят на адрес в град София, бул. „Фритьоф Нансен“ №37 и да представят
документите по т.6 по-долу. На всеки от петимата участници, по реда на
изтеглянето им в първия етап, ще бъде предоставена възможност да изтеглят
затворен плик, съдържащ описание на една от печалбите по т.3 по-горе. По покана
на представителя на организатора, всеки от петимата участници отваря изтегления
от него (от участника) плик. Всеки участник печели тази печалба, която е посочена
в отворения от него плик.
5. Всеки участник се съгласява, че ако бъде изтеглен в жребия за „Големите
награди”, представител на „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД ще оповести
публично кода, съдържащ се на отрязъка от специалния талон, с който участникът
се е включил в жребия, пуснат в урната, и имената на участника, написани на
талона. Имената на всички изтеглени участници, в т.ч. и резервните, и кодът на
отрязъка от специалния талон, с който изтеглените участници са се включили в
жребия, ще бъдат публикувани и оповестени в сайта 7777.bg, както и на фейсбук
страницата на Национална лотария.
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6. Всеки от изтеглените участници е длъжен да се яви на 17.07.2017 г. адрес:
гр. София, п.к. 1142, ул. „Фритьоф Нансен” №37, и да представи: намиращия
се у него отрязък от специалния талон, съответстващ с кода на изтегления;
документи за удостоверяване на неговата възраст и самоличност, както и да
попълни необходимите документи, които ще му бъдат предоставени от
представителя на Национална лотария. Печалбата се предава лично на участника.
Печалбата се предоставя еднократно, като с един отрязък от специалния талон,
издаден въз основа на билет/квитанция за приет залог, един участник може да
спечели, съответно да получи само една от описаните в т.3 на този раздел
печалби.
7. В случай, че участникът не се яви в срока по т.6 от този раздел и/или не
предостави описаните в предходното изречение документи, същият губи
правото си да получи печалбата. В този случай, организаторите могат да поканят
първата изтеглена резерва, за която се прилагат описаните в т.6 от този раздел
правила. Правилата по т.6 от този раздел се прилагат съответно и за втора, и за
трета резерва.
8. Организаторите не носят отговорност и имат право да откажат
предоставянето на печалбата, в някой от следните случаи:
8.1. участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на
други изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на
игрите, организирани от „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, в т.ч., ако не са
изпълнени условията на настоящите Правила;
8.2. участникът не представи документи за установяване на неговата
самоличност и възраст или данните от документа му за самоличност не отговарят
на данните, посочени в изтегления отрязък от специалния талон;
8.3. участникът не представи отрязъка от специалния талон, с който участва в
жребия, съответстващ на изтегления, или ако представеният от него отрязък е
нечетливо или некоректно попълнен, и/или с нарушена цялост, и/или е външно
зацапан,надраскан, или във вид, който пречи да бъдат установени: съответствието
между изтегления и представения от участника отрязък и/или имената на
участника;
8.4. участникът не представи печелившия билет/квитанция, въз основа на
които е издаден специалният талон, или ако представеният от него
билет/квитанция е с нарушена цялост, и/или е външно зацапан, надраскан, или във
вид, който пречи да бъде установен неговият код;
8.5. участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му
от представителя на Национална лотария;
8.6. участникът не се яви за получаване на печалбата си на посочените в
Раздел IV, т.6 адрес и срок;
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8.7. печелившият билет/залогът, въз основа на които е издаден специалният
талон, не е закупен/направен от/в лото пункта, където е издаден талонът, или ако
билетът е закупен/ залогът е направен извън периода, в който се провежда играта
в съответния лото пункт;
9. Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи
право да получи печалбата.

V. Заключителни разпоредби
&1. С попълването на специалния талон се счита, че участникът се
съгласява с настоящите правила и се задължава да ги спазва, както и че
предоставя доброволно на „Ню Геймс“ АД и „Национална лотария“ АД личните си
данни за обработка за цели, свързани с провеждането на Игрите и
тяхнотоотразяване. Всеки печеливш участник се съгласява неговото име, снимки и
клипове, съдържащи лика му, да бъдат публикувани и съобщавани в средствата за
масова информация, в това число и на интернет сайта на организаторите. Всеки
печеливш участник се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в
публични прояви на организаторите, без да получава допълнително
възнаграждение. Публична проява по смисъла на предходното изречение означава
подготовката, осъществяването и излъчването/ публикуването на репортаж или
интервю в средства за масово осведомяване/радио, телевизия, преса, интернет/,
както и участие във видео клипове и/или видео анонси, собственост и/или
инициирани от организаторите.

&2. „Ню Геймс“ АД и „Национална лотария“ АД си запазват
правото да променят настоящите Правилата.
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