Приложение №2
към
Правила за провеждане на игра за допълнителни печалби
“ФенТомбола“
Организирана от „Национална лотария“ АД
1. Второ издание на играта се провежда в периода:
От 23 Септември 2019 до 06 Октомври 2019
2. Вид на залога, който ще се счита за квалифициращ/определящ:
Залози включващи пазари в едно от следните първенства:






България – Първа Лига
Англия – Висша Лига
Испания – Ла Лига
Италия – Серия А
Германия - Бундеслига

2.1. Типове залози, които участват:
i. Сингъл;
ii. Колонка
Колонка, в която да участва поне един мач от посочените в т.2
първенства. Колонката може да включва събития от други спортове и/или
първенства от същият спорт.
iii. Система
Важат условията за Колонка.
Важат ограниченията от т.4 от Правилата.
3. Стойност на залога, който ще се счита за квалифициращ/определящ:
5.00 лв.
3.1. Ако отговарят на всички останали Правила и условия на Играта, за квалифициращ
залог се счита също и този, който е формиран от размера на два или повече залога,
чийто сбор е равен на или по-голям от размера на квалифициращия залог.
Пример:
При залог, в размер на 3 лв., на сингъл и залог, в размер на 2.50 лв., в колонка,
през периода по т.1, се сумира размерът на залозите и участникът получава 1
талон (1 участие в жребия).
4. Условия за получаване на талони и включване в жребия за печалбата:
Пример:
1 брой квалифициращ залог по т.2, на стойност, определена в т.3 дава право
на 1 брой талон, който се равнява на 1 (едно) участие в жребия за печалбата
по т. 5.

5. Вид на печалбата: „2 билета за мача от Ла Лига в Испания: Барселона – Реал
Мадрид, който ще се проведен на 27.10.2019 г. , с включени 4 (четири) нощувки в
хотел, в гр. Барселона и 1000.00 лева кеш“
6. Дата на теглене на жребия за печалбата и срок за обявяване на резултатите от него :
08.10.2019 г.
7. Срок за получаване на печалбата: 7 дни
7.1. След изтичане на определения срок, участникът губи право да получи печалбата.
8. Други специфични изисквания:Съгласно Правилата и настоящото Приложение.
9. Ограничения: Съгласно Правилата и настоящото Приложение.

