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Общи	условия	за	участие	в	турнири	„Gaming	Weekend“		

	

І.	Организатор	на	Турнирите	

1. Организатор	на	всеки	един	от	турнирите	(наричани	заедно	„Турнири”	и	поотделно	„Турнир“)	e	
„Джи	 Хъб“	 ЕООД,	 дружество,	 регистрирано	 и	 действащо	 по	 законите	 на	 Република	 България,	 със	
седалище	и	адрес	на	управление:	гр.	Велико	Търново,	ул.	Асти	8,	ет.6,	ап.17,	регистрирано	в	търговския	
регистър	 към	 Агенция	 по	 вписванията	 под	 Единен	 идентификационен	 код	 (ЕИК)	 203660584,	
администратор	на	лични	данни,	представлявано	от	управителя	Иван	Димитров	Хинов	(„Организатор“).	

Организацията	 на	 Турнирите	 и	 тяхното	 провеждане	 се	 осъществява	 в	 сътрудничество	 с	 „АП	 Ритейл	 I“	
ЕООД,	ЕИК	200019536,	OMEN	by	HP,	Cooler	Master,	Logitech	и	EVGA.		

	

2. Турнирите	ще	се	проведат	на	18	и	19	февруари	2017	г.	в	часовете,	посочени	в	т.	 III	по-долу,	на	
специално	обозначено	място	за	провеждане,	намиращо	се	на	територията	на	Търговски	център	The	Mall	
в	гр.	София,	бул.	Цариградско	шосе	№	115з	(„The	Mall”)	(„Място	на	провеждане”).		

	

II.	Отговорност	

1. Участниците	в	Турнирите	са	длъжни	да	спазват	настоящите	общи	условия	и	правила	за	участие	в	
Турнирите	(„Общите	условия“).	Общите	условия	са	достъпни	на	интернет	страницата	на	Организатора:	
http://gplaytv.bg,	 на	 интернет	 страницата	 на	 The	 Mall:	 www.themall.bg,	 както	 и	 на	 следната	 Фейсбук	
страница:	www.facebook.com/themall.bg.	Общите	 условия	ще	бъдат	 на	 разположение	и	 на	Мястото	на	
провеждане,	находящо	се	в	The	Mall,	в	периода	на	провеждане	на	Турнирите.	

2. Организаторът	си	запазва	правото	да	променя	или	допълва	Общите	условия	на	Турнирите	по	своя	
преценка,	като	промените	влизат	в	сила	след	публикуването	им	на	интернет	страницата	на	Организатора:	
http://gplaytv.bg.		

3. Организаторът	носи	отговорност	за	провеждането	на	Турнирите	в	съответствие	с	разпоредбите	на	
настоящите	Общи	условия.	

4. Организаторът	не	носи	отговорност	за	каквито	и	да	е	вреди,	които	не	са	пряка	и	непосредствена	
последица	от	участието	на	Участниците	в	Турнирите.	

	

III.	Период	на	провеждане	на	Турнирите	

1. Турнирите	ще	се	проведат	в	следните	периоди	 („Период	на	провеждане	на	Турнирите“),	през	
което	време	Участниците	могат	да	се	включат	в	тях	при	спазване	на	настоящите	Общи	условия:	

1) Турнир	първи:	League	of	Legends	

Дата	на	провеждане:	18	февруари	2017	г.	

Часове	за	регистрация:	от	11:00	ч.	до	12:00	ч.	или	до	записване	на	32	участници.	

Провеждане	на	турнира:	от	12:00	ч.	до	15:00	ч.	или	до	приключване	на	турнира,	но	не	по-
късно	от	16:00	ч.	на	18.02.2017	г.	

2) Турнир	втори:	League	of	Legends	

Дата	на	провеждане:	18	февруари	2017	г.	

Часове	за	регистрация:	от	15:00	ч.	до	16:00	ч.	или	до	записване	на	32	участници.	
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Провеждане	на	турнира:	от	16:00	ч.	до	20:00	ч.	или	до	приключване	на	турнира,	но	не	по-
късно	от	21:00	ч.	на	18.02.2017	г.	

3) Турнир	трети:	Counter-Strike:	Global	Offensive	

Дата	на	провеждане:	19	февруари	2017	г.	

Часове	за	регистрация:	от	11:00	ч.	до	12:00	ч.	или	до	записване	на	32	участници.	

Провеждане	на	турнира:	от	12:00	ч.	до	15:00	ч.	или	до	приключване	на	турнира,	но	не	по-
късно	от	16:00	ч.	на	19.02.2017	г.	

4) Турнир	четвърти:	Counter-Strike:	Global	Offensive		

Дата	на	провеждане:	19	февруари	2017	г.	

Часове	за	регистрация:	от	15:00	ч.	до	16:00	ч.	или	до	записване	на	32	участници.	

Провеждане	на	турнира:	от	16:00	ч.	до	20:00	ч.	или	до	приключване	на	турнира,	но	не	по-
късно	от	21:00	ч.	на	19.02.2017	г.	

	

IV.	Условия	за	участие	в	Турнирите	

1. Турнирите	се	провеждат	при	спазване	на	настоящите	Общи	условия,	които	са	изцяло	съобразени	
с	действащото	законодателство	в	Република	България.	

2. Със	записване	за	участие	в	който	и	да	е	от	Турнирите	по	реда	на	т.	 IV.4	и	т.	 IV.5	по-долу,	всеки	
Участник	изрично	декларира,	че	е	запознат	с	Общите	условия,	съгласен	е	с	тях	и	ги	приема.	

3. Участието	в	Турнирите	не	е	обвързано	с	покупка.	

4. Право	на	участие	за	съответния	Турнир	имат	първите	32	(тридесет	и	двама)	посетители	на	The	Mall	
(„Участник/	Участници“),	които	са	се	записали	за	участие	при	представител	на	Организатора	на	Мястото	
на	 провеждане	 и	 отговарят	 на	 условията	 за	 участие,	 определени	 в	 настоящите	 Общи	 условия.	 При	
записването	 си	 Участниците	 предоставят	 на	 представител	 на	 Организатора	 собствено,	 фамилно	 име,	
имейл	адрес,	телефон	за	връзка	и	псевдоним.	

5. В	Турнирите	нямат	право	да	участват	лица,	които	са	под	18	(осемнадесет)	годишна	възраст	и/или	
лица,	които	работят	по	трудово	правоотношение	или	се	намират	в	друго	правоотношение	с	Организатора,	
или	 са	 заети	 с	 друга	 дейност,	 която	 е	 свързана	 с	 реализацията,	 организацията	 и	 провеждането	 на	
Турнирите,	както	и	членовете	на	техните	семейства.	В	Турнирите	нямат	право	да	участват	лица,	работещи	
в	магазините,	или	представители	на	други	дружества,	предоставящи	стоки	и	услуги	на	територията	на	The	
Mall.	

	

V.	Описание	на	Турнирите	и	определяне	на	победителите	

1. За	всеки	един	Турнир,	при	записани	32-ма	Участника,	които	са	изпълнили	условията	съгласно	т.	
IV.4.	и	т.	IV.5	по-горе,	се	генерират	срещи	на	случаен	принцип.	Във	всяка	среща	участват	двама	Участника,	
които	играят	един	срещу	друг	(1v1).	Всеки	съответен	Турнир	се	състои	от	пет	кръга,	както	следва:	I-ви	кръг	
–	16	броя	срещи,	II-ри	кръг	–	8	броя	срещи,	III-ти	кръг	–	4	броя	срещи,	IV-ти	кръг	-	2	броя	срещи	(полуфинал)	
и	 V-ти	 кръг	 –	 1	 среща	 -	 финал	 за	 определяне	 на	 първо	 и	 второ	 място	 и	 1	 среща	 –	 малък	 финал	 за	
определяне	на	трето	и	четвърто	място.	За	победители	от	съответните	кръгове	се	излъчват	Участниците,	
които	 са	 победили	 съгласно	 условията	 на	 т.	 V.2,	 съответно	 т.	 V.3	 по-долу.	 Победилите	 Участници	 от	
съответния	 кръг	 на	 даден	 Турнир	 се	 класират	 за	 участие	 за	 следващия	 кръг	 на	 същия	 Турнир.	
Победителите	от	двете	срещи	в	IV-ти	кръг	се	класират	за	финал	на	V-ти	кръг	за	определяне	на	първо	и	
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второ	място,	а	загубилите	Участници	от	двете	срещи	в	IV-ти	кръг	се	състезават	за	малък	финал	на	V-ти	кръг	
за	определяне	на	трето	място.	

2. Форматът	на	Турнирите	по	League	of	Legends	е	Best	of	1,	което	означава,	че	всяка	среща	се	състои	
от	една	под-среща	между	двама	Участника	и	за	победител	се	излъчва	този	Участник	от	дадена	среща,	
който	е	спечелил	съответната	под-среща.	За	да	победи	в	дадена	под-среща,	съответният	Участник	трябва	
да	 постигне	 едно	 от	 трите:	 100	 CS	 (т.	 е.	 да	 убие	 100	 генерирани	 от	 играта	 същества)	 или	 да	 победи	
съперника	си	в	директна	схватка,	или		да	събори	първата	кула	на	своя	съперник.		

3. Форматът	на	Турнирите	по	Counter-Strike:	Global	Offensive	е	Best	of	1	за	първите	три	кръга	и	Best	
of	3	за	IV-ти	и	V-ти	кръг,	което	означава,	че	всяка	среща	от	последните	два	кръга	се	състои	от	3	под-срещи,	
като	победител		от	дадена	среща	е	този	Участник,	който	е	спечелил	две	от	общо	трите	под-срещи	срещу	
своя	съперник.	За	да	победи	в	дадена	под-среща,	съответният	Участник	трябва	да	спечели	8	от	общо	15	
рунда.	

4. Представител	 на	 Организатора	 дава	 на	 Участниците	 допълнителни	 подробни	 указания	 за	
детайлите	на	всеки	един	Турнир	непосредствено	преди	започването	му.		

	

VI.	Описание	на	наградите	и	получаване	

1. Наградите	за	Участниците,	класирали	се	на	съответните	места	в	Турнирите	са	както	следва:	

1) Турнир	първи:	League	of	Legends	

Първо	място:	8400	RP	и	Слушалки	Cooler	Master	MasterPulse	http://bit.ly/gplay-masterpulse	

Второ	място:	5600	RP	и	Мишка	Cooler	Master	MasterMouse	S	http://bit.ly/gplay-mastermouse	

Трето	място:	2800	RP	и	подложка	за	мишка	CM	Storm	SWIFT-RX	Medium	http://bit.ly/gplay-swift	

Четвърто	място:	800	RP	

2) Турнир	втори:	League	of	Legends	

Първо	място:	8400	RP	и	Слушалки	Cooler	Master	MasterPulse	http://bit.ly/gplay-masterpulse	

Второ	място:	5600	RP	и	Мишка	Cooler	Master	MasterMouse	S	http://bit.ly/gplay-mastermouse	

Трето	място:	2800	RP	и	Подложка	за	мишка	CM	Storm	SWIFT-RX	Medium	http://bit.ly/gplay-swift	

Четвърто	място:	800	RP	

3) Турнир	трети:	Counter-Strike:	Global	Offensive	

Първо	място:	Слушалки	Logitech	G231	http://bit.ly/gplay-G231	

Второ	място:	Мишка	Logitech	G203		http://bit.ly/gplay-G203	

Трето	място:	Подложка	за	мишка	Logitech	G440	http://bit.ly/gplay-G440	

4) Турнир	четвърти:	Counter-Strike:	Global	Offensive	

Първо	място:	Слушалки	Logitech	G231	http://bit.ly/gplay-G231	

Второ	място:	Мишка	Logitech	G203	http://bit.ly/gplay-G203	

Трето	място:	Подложка	за	мишка	Logitech	G440	http://bit.ly/gplay-G440	

	

2. Наградите	от	всеки	Турнир	се	връчват	незабавно	от	представител	на	Организатора,	след	като	се	
установи,	че	Участникът	е	победител	в	съответния	Турнир.	
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3. При	 неспазване	 на	 условията	 по	 т.	 IV	 по-горе,	 спечелилите	 Участници	 нямат	 право	 да	 получат	
своите	награди.	

4. В	случай	че	спечелил	Участник	не	е	спазил	условията	за	получаване	на	наградите	по	настоящите	
Общи	условия,	Организаторът	не	носи	никаква	отговорност	за	и	не	дължи	предоставянето	на	наградите.	

	

VII.	Изключване	от	Турнирите	

Организаторът	има	право	без	предупреждение	да	изключи	от	Турнирите	Участници,	които:	

A. са	нарушили	по	какъвто	и	да	било	начин	настоящите	Общи	условия;	

B. участват	с	фалшива	самоличност	или	от	името	на	трети	лица,	със	или	без	изричното	им	знание.	

	

VIII.	Защита	на	личните	данни	

1. Организаторът	e	администратор	на	лични	данни	по	реда	на	Закона	за	защита	на	личните	данни.	

2. За	целите	на	администриране	на	Турнирите,	както	и	за	другите	цели,	посочени	в	т.	VIII.5.	по-долу,	
Организаторът	събира	и	обработва	следните	лични	данни	на	Участници,	предоставени	при	записване	за	
участие	в	Турнирите:		

- собствено	и	фамилно	име;	

- имейл	адрес;	и	

- телефонен	номер.		

При	провеждането	на	Турнирите,	Организаторът	запазва	правото	си	да	събира	и	администрира	личните	
данни	на	Участниците,	свързани	с	участие	в	Турнирите.	Организаторът	декларира,	че	събраните	лични	
данни	ще	бъдат	съхранявани	съгласно	разпоредбите	на	Закона	за	защита	на	личните	данни	(ЗЗЛД)	и	няма	
да	бъдат	предоставяни	на	трети	лица	освен	в	изрично	определените	от	закона	случаи,	както	и	че	при	
провеждането	 на	 Турнирите	 няма	 да	 бъдат	 събирани	 допълнителни	 лични	 данни	 на	 участниците	 без	
тяхно	съгласие.	

3. Със	 записване	 за	 участие	 в	 Турнирите,	 всеки	 Участник	 изразява	 своето	 изрично	 информирано	
съгласие	личните	данни,	предоставени	от	него:	(а)	да	бъдат	обработвани	и	съхранявани,	в	това	число	с	
автоматични	средства,	от	Организатора,	включително	да	бъдат	използвани	от	последния	за	целите	на	
директен	маркетинг	за	последващи	маркетингови	събития	и	кампании;	(б)	използвани	от	Организатора,	
в	случай	че	Участник	е	спечелил	някоя	от	предвидените	награди,	за	информиране	на	Участника	относно	
начина	на	получаване	на	спечелената	награда.		

4. Със	 записване	 за	 участие	 в	 който	 и	 да	 е	 от	 Турнирите,	 всеки	 Участник	 декларира	 също,	 че	 е	
уведомен	и	съгласен,	в	случай	че	бъде	определен	за	победител	в	Турнир,	името,	 гласът	и	образът	му,	
заснети	и	записани	на	звуков	и/или	видео	материал	и/или	фото	изображение,	ще	бъдат	използвани	от	
Организатора	 изцяло	 по	 негово	 решение	 във	 всякакви	 медии	 за	 рекламни	 цели	 (включително,	 за	
обявяване	 на	 статута	 му	 на	 печеливш	 Участник),	 без	 да	 се	 дължи	 на	 Участника	 каквото	 и	 да	 е	
възнаграждение	и	без	да	е	необходим	предварителен	преглед	или	одобрение	от	страна	на	Участника.	
При	същите	условия	имената	и	фотоизображения	на	спечелилите	Участници	ще	бъдат	публикувани	на	
http://themall.bg/.	Участникът	се	съгласява	и	декларира,	че	е	наясно,	че	с	горните	публикации	данните	му	
ще	бъдат	разкрити	на	неограничен	кръг	лица.		

5. Личните	данни	на	спечелилите	в	Турнирите	ще	бъдат	обработвани	от	Организатора	за	целите	на	
администрирането	на	Турнирите,	 както	и	 във	връзка	 с	настоящи	и	бъдещи	рекламни	кампании	и/или	
каквито	 и	 да	 е	 други	 маркетингови	 цели,	 включително	 директен	 маркетинг,	 при	 спазване	 на	
приложимите	нормативни	разпоредби.		
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6. Срокът	 за	 обработването	 на	 личните	 данни	 е	 10	 (десет)	 години.	 Отказът	 да	 се	 предоставят	
необходимите	данни	води	до	невъзможност	за	регистрация	и	за	участие	в	Турнирите.		

7. Участникът	 декларира	 и	 се	 съгласява,	 че	 обработването	 на	 предоставените	 от	 него	 данни	 е	
необходимо	във	връзка	с	участието	в	Турнирите.	

8. Организаторът	информира	Участниците,	че	включването	в	Турнирите	и	възникващата	във	връзка	
с	това	обработка	и	прехвърляне	на	лични	данни	е	доброволно.	Организаторът	гарантира	възможността	
на	всеки	Участник	да	отправи	запитване	относно	съхранението	и	управлението	на	неговите	лични	данни;	
да	възрази	срещу	обработването	им	при	наличие	на	законово	основание	за	това;	да	поиска	корекцията	
или	унищожаването	им;	да	възрази	срещу	обработването	на	личните	му	данни	за	целите	на	директния	
маркетинг;	да	бъде	уведомен,	преди	личните	му	данни	да	бъдат	разкрити	за	пръв	път	на	трети	лица	или	
използвани	от	тяхно	име	за	целите	на	директния	маркетинг,	като	му	бъде	предоставена	възможност	да	
възрази	 срещу	 такова	 разкриване	 или	 използване.	 Участникът	 може	 да	 упражни	 тези	 си	 права,	 като	
подаде	писмено	заявление	до	офиса	на	Организатора	на	адрес:	гр.	Велико	Търново,	ул.	Асти	N8	или	чрез	
email	 на	 rossi@gplaytv.com.	 Участникът	 следва	 да	 предостави	 точни	 данни	 за	 идентификация,	 когато	
изпраща	запитване	или	уведомление	за	оттегляне	на	съгласие	за	съхранение	на	лични	данни.	Оттеглянето	
на	 съгласието	 за	 обработка	 на	 личните	 данни	 преди	 изтичането	 на	 периода	 на	 Турнирите	 води	 до	
невъзможност	за	Организатора	да	осигури	по-нататъшното	участие	на	Участника	в	тях.	

9. Организаторът	 гарантира,	 че	 личните	 данни	 на	 Участниците	 се	 обработват	 в	 съответствие	 с	
изискванията	на	Закона	за	защита	на	личните	данни	и	Наредба	№	1	от	30.01.2013	г.	

	

IX.	Други	

Всякакви	 въпроси	 във	 връзка	 с	 провеждането	и	 организацията	на	 Турнирите	 се	 изпращат	 писмено	на	
следния	адрес: гр.	Велико	Търново,	ул.	Асти	N	8.	
	

X.	Съдебни	спорове	

1. В	случай	че	някоя	от	разпоредбите	на	тези	Общи	условия	е	или	стане	недействителна	или	поради	
някаква	 причина	 не	 породи	 своето	 действие,	 това	 няма	 да	 засегне	 валидността	 и	 действието	 на	
останалите.	

2. Разпоредбите	 на	 тези	 Общи	 условия	 се	 уреждат	 и	 тълкуват	 в	 съответствие	 със	 законите	 на	
Република	България.	

	


