Правила за провеждане на игра за разиграване на допълнителни
печалби, организирана от „Ню Геймс“ АД

1. Играта се организира на основание чл. 16 от Правила за
организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„Национална лотария“, организирана от „Ню Геймс“ АД и чл. 16 от
Правила за организиране и провеждане на моментна лотарийна игра
„Национална лотария – моментни игри“, организирана от „Ню
Геймс“ АД.
2. Преди всеки мач, в който участва Националния отбор на България по
волейбол на Световното първенство по волейбол за мъже 2018 г.(в
частта от шампионата, организирана на територията на Р. България)
ще се разиграва игра за раздаване на допълнителни печалби. Всяка
игра ще се провежда във Фен зоната на „Национална лотария“ на
територията на Дворец на културата и спорта - гр. Варна или Арена
Армеец София, в зависимост от това къде се провежда волейболния
мач с участие на Националния отбор на България. Всяка игра ще
стартира с приблизителен час - 18:30 ч. и ще приключва
непосредствено преди започване на волейболния мач – 20:30 ч. или
до изчерпване на определените печалби.
3. Право на участие във играта имат всички пълнолетни дееспособни
участници, които са закупили лотарийни билети от игрите
организирани от „Ню Геймс“ АД на стойност 5 (пет) лева от Фен
зоната на „Национална лотария“, срещу което са получили
специален талон. Независимо от стойността на покупката (5 лева или
повече) всеки участник има право еднократно да получи талон за
участие и еднократно да участва в играта. Всеки участник може да
реализира правото си на участие в играта непосредствено след
получаване на талона. Ако участникът не упражни правото си на
участие в играта в срока по предходното изречение, то той губи това
право.
4. Всеки участник, получил специален талон за участие в играта има
право да участва в разиграването на допълнителните печалби, чрез
завъртане на „Колело на късмета“. За целта непосредствено след
получаване на специалния талон, описан в т. 3 по-горе, участникът
трябва да се яви в обособената зона, където е позиционирано

„Колелото на късмета“. След предаване на талона на представител на
„Ню Геймс“ АД, участникът има право еднократно да завърти
„Колелото на късмета“. „Колелото на късмета“ е разделено на
сектори. Във всеки сектор е описан вида на допълнителната печалба,
която може да бъде спечелена. Всеки сектор съдържа един брой
печалба от описаните в т.5. Ако участникът спечели печалба, която
вече е изчерпана има право да получи някоя от останалите печалби,
като видът й се определя от представител на „Ню Геймс“ АД.
5. Допълнителните печалби, които могат да бъдат спечелени общо за
всички игри са предметни и включват:
-

250 броя тениски с автограф;
420 броя шалчета с автограф;
800 броя шапки с автограф;
55 броя топки с автограф;

6. Всеки участник има право да завърти “Колелото на късмета“ найкъсно до 20:30 ч. на деня, в който е получил специалния талон. След
определения срок участникът губи това право.
7. Предметните печалби ще бъдат предавани на спечелилия участник
на място, непосредствено след завъртане на „Колелото на късмета“ и
спечелване на допълнителната печалба. „Ню Геймс“ АД не носи
отговорност за непотърсени печалби в определения срок.
8. „Ню Геймс“ АД има право да прекрати играта при изчерпване на
обявените печалби.
9. „Ню Геймс“ АД има право по всяко време да променя едностранно
настоящите Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.10.
10. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта
www.7777.bg.

