
 

 

Офіційні правила та умови акції 

«Пориньте у барви Провансу!» 
(надалі – «Акція») 

 

1. Визначення, наведені в Правилах Акції: 

 

1.1. «Бали» - бали, які Учасники Бонусної програми накопичують в рамках її проведення, 

та за відповідну кількість яких мають змогу придбати одну чи більше одиниць Акційної 

продукції та автоматично стати учасниками цієї Акції. 

1.2. «Акція» – ця Акція, яка проходить в рамках Бонусної програми Організатора, 

визначення якої наведено нижче в даних Правилах. 

1.3. «Учасник Акції» (в усіх відмінках) – особа, яка є Учасником Бонусної програми та 

замовила за накопичені бали одну або більше одиниць Акційної продукції. 

1.4. «Головне заохочення» – винагорода, передбачена умовами даних Правил. 

1.5. «Правила» – ці правила Акції, разом з будь-якими можливими змінами та 

доповненнями, затвердженими Організатором та опублікованими у встановленому цими 

Правилами порядку.  

1.6. «Сайт Акції» – Інтернет-сайт Акції за адресою: http://rewards.mastercard.ua/  

1.7. «Бонусна Програма», «Програма» – програма лояльності на основі балів, що 

нараховуються за розрахунки Карткою Учасника, організована MasterCard, в якій 

Учасники зареєструвалися шляхом надання згоди на участь в Програмі. 

  

2. Організатор та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість) її проведення  

 

2.1. Організатором Акції є МастерКард Юроп спрл (надалі – «Організатор»). 

Представництво в Україні, розташоване за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул.. Богдана 

Хмельницького, 17/52, офіс 404А. 

  

2.2. За замовленням Організатора Акція проводиться ТОВ «Проспектс Україна» (надалі – 

«Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: м. Київ, пров. Бехтеревський 4-В, телефон:  

044 495-28-03. Виконавець має право залучати до проведення окремих частин Проекту 

третіх осіб. 

  

2.3.  Акція проводиться по всій території України. 

 

2.4. Акція триватиме з 15 квітня 2015 року по 31 травня 2015 року включно (надалі – 

«Строк проведення Акції» або «період проведення Акції»). Визначення Учасника Акції, 

який здобуде право на отримання Головного заохочення в рамках Акції (надалі – 

«Переможець Акції», «Переможець») відбудеться 08 червня 2015 року за адресою: м. Київ, 

пров. Бехтеревський 4-В.  

 

3. Участь в Акції  

 

3.1. Учасниками Акції є особи, які є Учасниками Бонусної програми Організатора, які в період 

проведення Акції замовили одну чи більше одиниць продукції із каталогу винагород, та які 

виконали усі умови та правила цієї Акції (надалі по тексту - "Учасники Акції").  

 

3.2. Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Організатор Акції не зобов’язані 

перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників та Переможців Акції. 

 

3.3. Участь в Акції означає повну згоду Учасника з усіма умовами цієї Акції.  
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3.4. Для участі в Акції і отримання Головного Заохочення необхідно:  

- в період проведення Акції, на бали, накопичені в рамках участі у Бонусній програмі 

Організатора, замовити (або обміняти бали на) одну чи більше одиниць продукції на сайті 

http://rewards.mastercard.ua/, натиснувши на кнопку «Перевірити баланс картки». 

- чітко дотримуватись умов даних Правил. 

  

3.5. Учасником Акції вважається особа, яка належним чином виконала усі вимоги цих Правил.  

 

3.6. Учасники можуть додатково ознайомитись з умовами Акції на сайті http://rewards.mastercard.ua/  

та отримати відповіді на будь-які запитання стосовно Акції та за телефоном Гарячої лінії: 0-800-30-

11-20 - для Учасників Акції (дзвінки зі стаціонарних телефонів безкоштовні, дзвінки з мобільних – 

згідно тарифів мобільного оператора). Лінії працюють в період проведення Акції кожен день (окрім 

державних свят) з 09.00 до 21.00. 

 

3.7. Результати Акції будуть оголошені 09 червня 2015 року шляхом опублікування на сайті 

http://rewards.mastercard.ua/. 

 

4. Головне заохочення Акції  

 

4.1. Головним заохоченням Акції є Туристичний Сертифікат на поїздку на дві особи до Провансу. 

До туристичної поїздки включаються: переліт, трансфер аеропорт-готель, готель-аеропорт, 

проживання в готелі 4* (2 ночі), візова підтримка, страхування, 2 екскурсії. Строки туристичної 

поїздки узгоджуються з Переможцем Акції додатково. Строк дії туристичного сертифікату до 

31.08.2015 р. 

Організатор Акції може змінити кількість, вартість та найменування Головного заохочення Акції 

протягом Акції. 

4.2. Отримання Головного заохочення відбудеться в м. Києві, пров. Бехтеревський 4В з 09 по 15 

червня  2015 року, шляхом підписання Договору Дарування між Виконавцем Акції та Переможцем. 

Організатор/Виконавець акції не зобов’язаний компенсувати транспортні витрати Переможця Акції 

для приїзду останнього до вказаної адреси. 

  

4.3. Передача Головного Заохочення Переможцю Акції, який набув на це право, здійснюється за 

умови його особистої присутності та за умови надання оригіналів таких документів: чинний паспорт 

громадянина України, закордонний паспорт, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду.  

 

4.4. У випадку ненадання/неповного надання документів, передбачених п. 4.3., буде вважатись, що 

Переможець відмовляється від отримання Головного заохочення і не претендуватиме на отримання 

будь-якої компенсації у зв’язку з цим від Організатора та/або Виконавця. 

 

4.5. Якщо Переможець  відмовляється від Головного заохочення та у випадку, коли Переможець не 

може отримати його з причин, які не залежать від Організатора/Виконавця Акції, Головне 

заохочення буде передано іншому Учаснику акції шляхом додаткового розіграшу.   

4.6. Для того, щоб скористатися Головним заохоченням (реалізувати своє право на подорож до 

Провансу) Переможець Акції повинен отримати в’їздну візу до Франції. Список документів, 

необхідних для отримання візи, визначається посольством Франції в Україні. Співробітники 

Організатора Акції докладуть максимум зусиль для сприяння отриманню Переможцем Акції 

відповідної візи, однак вирішення питання щодо отримання візи знаходиться у виключній 

компетенції візового відділу Посольства Франції. Вартість візових зборів та послуг візового центру 

будуть сплачені Організатором Акції. 

  

4.7. Переможець Акції несе особисту відповідальність за правильне оформлення та достовірність 

даних, необхідних для отримання візи.  
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4.8. Якщо Переможцю Акції буде відмовлено в наданні візи,  вважатиметься, що такий Переможець 

Акції втрачає право на отримання Головного заохочення, а Головне заохочення буде передано 

іншому Учаснику акції, що йде наступним у переліку учасників, що претендуватимуть на право 

отримання Головного Заохочення Акції, у відповідності з п. 5.1. цих Правил. 

 

4.9. Виконавець Акції провадить нарахування та сплату податку з доходів фізичної особи – 

Переможців Акції. В подальшому Виконавець Акції не несе відповідальності стосовно зобов’язань 

Переможців Акції у відношенні сплати податку з доходів фізичних осіб. 

 

4.10. Заміна Головного заохочення будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та 

поверненню не підлягають. Передача права на отримання Заохочення іншій особі не допускається.  

 

5. Порядок визначення Переможця Акції, який здобуде право на отримання Головного 

заохочення 

 

5.1. 08 червня 2015 року, шляхом випадкового вибору серед дійсних Учасників Акції, комісією, яка 

складатиметься з представників Організатора, Виконавця Акції та незалежного нотаріуса, буде 

відібрано 10 учасників, які претендуватимуть на право отримання Головного Заохочення Акції.  

Учасник, під порядковим номером з 1 (один) стає Переможцем та здобуває право на отримання 

Головного Заохочення , зазначеного в п. 4.1 цих Правил.  

 

 

5.2. Якщо використовуючи дані Учасника, Організатор/Виконавець протягом 10 робочих днів не 

змогли зв’язатися з таким Переможцем Акції, що здобуває право на отримання Головного 

заохочення, комісією визначається інший Переможець в межах відібраних 10-ти учасників. 

 

5.3. Якщо Учасник, який отримав право на отримання Головного заохочення Акції, не виконав всіх 

умов цих Правил, він вважається таким, який втратив статус Переможця Акції та не має права на 

отримання такого Заохочення і не буде претендувати на отримання у зв'язку з цим будь-якої 

компенсації від Організатора/Виконавця Акції.  

 

5.4. Результати визначення Переможця Акції, який здобуває право на отримання Головного 

заохочення Акції, є остаточними й оскарженню не підлягають.  

 

5.5. У випадку відмови Переможця Акції від отримання Головного заохочення з будь-яких причин 

вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку 

Переможець Акції не має права вимагати від Організатора Акції або Виконавця Акції будь-якої 

компенсації. Грошовий еквівалент Заохочення не видається. 

 

5.6. Переможець Акції не може передавати право на отримання Головного заохочення Акції іншим 

особам, в грошовому еквіваленті заохочення не виплачується. 

 

5.7. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати визначення Переможця Акції, Виконавець Акції 

зв’язується з Переможцем Акції за номером контактного телефону вказаним в реєстраційній Анкеті 

під час реєстрації Учасника в Бонусній програмі, та надає детальне роз’яснення з приводу отримання 

Головного заохочення Акції. 

 

5.8. Організатор Акції залишає за собою право перенести дату Розіграшу, повідомивши Учасників 

про це на Інтернет-сайті http://rewards.mastercard.ua/.  

 

6. Обмеження  
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6.1. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 

законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Організатора/Виконавця Акції обставини.  

 

6.2. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками 

Акції. Організатор Акції не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких 

суперечках.  

 

6.3. Організатор/Виконавець Акції мають право відмовити в видачі Головного заохочення Учаснику 

Акції, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав всі умови цих Правил. При цьому 

такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.  

 

7. Права Учасників Акції 
 

7.1. Учасники Акції мають право на отримання Заохочення тільки у випадку, якщо ними було 

дотримано всіх вимог цих Правил.  

 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції  
 

8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється в порядку, передбаченому п. 3.6. даних 

Правил. 

 

8.2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього 

строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх 

затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для 

інформування про Правила та умови Акції . Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до 

цих Правил та умов.  

 

9. Надання інформації  

 

9.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне 

використання наданої інформації Організатору Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою 

методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). 

Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу 

України, Закону України «Про захист персональних даних». 

 

9.2. Організатор Акції гарантує, що під час збору, обробки і подальшого використання отриманої 

інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо захисту 

персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної 

інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що 

визначений чинним законодавством України.  

 

9.3. Персональні дані переможців Акції будуть використовуватися виключно Виконавцем або 

уповноваженими ним особами, які діють на основі угод про нерозголошення конфіденційних даних у 

зв'язку з проведенням цієї Акції та виключно в рамках визначення Переможця Акції, і не будуть 

надаватися жодним третім особам для цілей, не пов'язаних з цією Акцією. 

 

10. Інші положення  

 

10.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або 

питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції 



 

 

відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є 

остаточним і не підлягає оскарженню.  

 

10.2. Результати Акції є остаточними і не підлягають переглядові та оскарженню.  

 

10.3. Участь в Акції, а також інші дії Учасника, пов'язані з участю в Акції, є підтвердженням того, що 

Учасник безумовно та повністю погоджується з даними Правилами.  

 


