
Офіційні Правила участі в рекламній Акції  
під умовною назвою «До Ріо разом з Visa» 

(надалі – Акція та Правила) 
 

 
1. Організатор (Виконавець) та Партнер Акції 
1.1. Організатором (Виконавцем) Акції є Дочірнє підприємство «Талан 

Коммунікейшнс «Talan Communications». Місцезнаходження Виконавця: 01033, Україна, м. Київ, 
вул. Жилянська, 31, тел.: (044) 594 99 99, факс (044) 594 99 98. 

1.2. Для проведення Акції Виконавець має право залучати третіх осіб. 
1.3. Партнером Акції є Компанія «Віза Інтернешнл Сервіс Ассосіейшн», 900 Метро  

Сентер Бульвар, Фостер-Сіті, Каліфорнія, США. 
1.4. Всі запитання щодо Акції можна надсилати на електронну скриньку 

Організатора visa-promo@talan.kiev.ua, вказуючи своє ім’я та номер контактного телефону. 
 
2. Мета проведення Акції 
2.1. Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів та стимулювання 

використання споживачами платіжних карток Visa під час здійснення ними розрахунків за 
придбані товари/послуги. 

 
3. Період та територія проведення Акції 
3.1. Акція триває з 01 квітня по 26 травня 2016 року включно (далі – Період 

проведення Акції). 
3.2. Акція проводиться на території України, крім тимчасово окупованих територій 

та територій, на яких проводиться антитерористична операція*. 
*У зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на 
тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, №1207-VII, Указу Президента України 
«Про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи 
щодо подолання терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України» від 
13.04.2014, Закону України «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих 
районах Донецької та Луганської областей» від 16.09.2014, № 1680-VII та Постанови Верховної 
Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської 
областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015, №254-VIII. 

 
4. Учасники Акції 
4.1. В Акції можуть брати участь фізичні особи – громадяни України, яким на момент 

проведення Акції вже виповнилось 18 років та які є держателями платіжних карток Visa  
(емітованих будь-яким банком України та активованих до початку або протягом Періоду 
проведення Акції (далі – Картка)), які повністю згодні з умовами Акції та надали згоду на 
обробку своїх персональних даних у порядку, вказаному в цих Правилах (далі – Учасник або 
Учасники). 

4.2. Наступні особи Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 
- Власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік 

або дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, баба) Виконавця та 
Партнера. 

- Іноземці та особи без громадянства. 
 

5. Умови участі в Акції 
5.1. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він ознайомився з Правилами та 

погоджується з їхніми умовами. 
5.2. Для того, щоб взяти участь в Акції, особі, яка відповідає вимогам п. 4 цих Правил, 

необхідно: 
5.2.1. Протягом Періоду проведення Акції здійснити вдалу операцію з оплати будь-

яких товарів чи послуг з використанням Картки на території України або за її межами, зберегти 
POS-термінальний чек операції.  
               Не відповідають умовам Акції: 

- Операції, які були здійснені до 00 годин 00 хвилин 00 секунд 01 квітня 2016 року та 
після 24 години 00 хвилин 00 секунд 26 травня 2016 року за київським часом.  
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- Операції з отримання готівкових коштів через банкомати, відділення банків та/або інші 
кредитно-фінансові заклади. 

- Перекази коштів з Картки на банківські рахунки фізичних та/або юридичних осіб, які 
були здійснені у філіалах банку, у тому числі перекази для оплати податкових платежів 
та інше. 

- Операції з оплати дорожніх чеків і лотерейних квитків. 
- Операції з оплати ставок, парі в казино та інших гральних закладах, у тому числі через 

Інтернет.  
- Будь-які операції в мережі Інтернет. 

 
5.2.2. Зайти на сайт visa.com.ua (надалі – сайт) та заповнити реєстраційну форму 

Учасника Акції, зазначивши: 
- Прізвище, ім’я та по батькові. 
- Контактний номер телефону. 
- Електронну адресу. 
- Код авторизації. 
- Дату POS-термінального чека. 
- Суму POS-термінального чека. 

Та ознайомитись і погодитись з цими Правилами (прийняти їх). 
 
Один Учасник має право зареєструвати будь-яку кількість унікальних чеків для участі в Акції. 

 
6. Призи Акції 
6.1. Призи Акції:  

- Приз №1 – рюкзак, 840 (вісімсот сорок) шт. 
- Приз №2 – плазмовий телевізор Panasonic, 8 (вісім) шт. 
- Головний приз – поїздка на двох осіб на церемонію закриття XXXI Олімпійських 

ігор у Ріо-де-Жанейро, Бразилія, 1 шт.  
Поїздка включає: переліт Київ – Ріо-де-Жанейро – Київ, проживання в готелі (рівень не нижчий,   
ніж 4 зірки), харчування, квитки на церемонію закриття XXXI Олімпійських ігор, трансфер з 
аеропорту до готелю та з готелю до аеропорту. Деталі поїздки визначаються Організатором 
Акції. 

 
Виконавець/Партнер не здійснюють оформлення паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон, довідок, віз для виїзду за кордон та інших документів, пов’язаних з виїздом за кордон і 
використанням Головного призу Акції Учасником Акції, який здобув право на отримання 
Головного призу Акції.  
Виконавець/Партнер не несуть відповідальність за неможливість виїзду такого Учасника Акції 
та/або супроводжуючої його особи за кордон через будь-які причини, що не залежать від 
Виконавця/Партнера Акції, у тому числі, але не обмежуючись: неможливість оформлення                        
віз з причин/підстав, що висуваються візовим центром/консульством/посольством країни 
здійснення подорожі, відмови Учаснику Акції та/або супроводжуючій його особі у видачі візи 
консульством/посольством, скасування та/або затримку рейсів і под. 

 
6.2. Характеристики/зовнішній вигляд Призів (колір, розмір) та Головного призу Акції 

визначаються на розсуд Організатора/Партнера Акції та можуть відрізнятися від зображень               
на рекламно-інформаційних матеріалах. Призи Акції обміну та поверненню не підлягають.                 
Заміна Призів Акції грошовим еквівалентом або будь-чим іншим не допускається.  

6.3. Кількість Призів обмежена та складає кількість, зазначену в цих Правилах. 
6.4. Відповідальність Партнера та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Призів, 

передбачених цими Правилами.  
 
7. Умови визначення отримувачів Призів 
7.1. Всі Учасники, які виконали умови, визначені п. 5.2. цих Правил, беруть участь у 

визначенні отримувачів Призів (надалі також – Переможці Акції).  
7.1.1. Розіграш Призів №1 та №2 здійснюється 1 раз на тиждень відповідно до таблиці, 

що наведена нижче в п. 7.1.2. Всього серед усіх Учасників, які виконали умови п. 5.2. цих Правил 



 

від 00 годин 00 хвилин понеділка відповідного тижня до 23 години 59 хвилини неділі 
відповідного тижня, під час розіграшу обирається 105 отримувачів Призу №1 та 1 отримувач 
Призу №2 (докладно зазначено нижче – в п. 7.1.2 цих Правил). Разом з Переможцями 
Виконавець також визначає резервних Переможців – по 2 особи для кожного Призу.  

 
7.1.2. Визначення отримувачів Призів №1 та №2                                                                                      

здійснюється Виконавцем Акції щотижня відповідно до такого графіка:  
 

 
Порядковий 
номер 
визначення 
отримувачів 
Призів 

Дата 
визначення 
отримувачів 
Призів 

Період Акції для 
даного визначення 
отримувачів Призів  

Призи, для яких проводиться  
визначення отримувачів 

№1 11.04.2016 01-07.04.2016  
 Приз №1: Рюкзаки – 105 шт.  
 Приз №2: ТВ-плазма – 1 шт. 

 

№2 18.04.2016  08-14.04.2016  
 Приз №1: Рюкзаки – 105 шт.  
 Приз №2: ТВ-плазма – 1 шт. 

 

№3 25.04.2016  15-21.04.2016  
 Приз №1: Рюкзаки – 105 шт.  
 Приз №2: ТВ-плазма – 1 шт. 

 

№4 03.05.2016  22-28.04.2016  
 Приз №1: Рюкзаки – 105 шт.  
 Приз №2: ТВ-плазма – 1 шт. 

 

№5 10.05.2016   
29.04.2016- 
05.05.2016   

 Приз №1: Рюкзаки – 105 шт.  
 Приз №2: ТВ-плазма – 1 шт. 

 

№6 16.05.2016   06-12.05.2016   
 Приз №1: Рюкзаки – 105 шт.  
 Приз №2: ТВ-плазма – 1 шт. 

 

№7 23.05.2016   13-19.05.2016   
 Приз №1: Рюкзаки – 105 шт.  
 Приз №2: ТВ-плазма – 1 шт. 

 

№8 30.05.2016  20-26.05.2016   
 Приз №1: Рюкзаки – 105 шт.  
 Приз №2: ТВ-плазма – 1 шт. 
 Головний приз: Поїздка – 1 шт. 

 
7.1.3. Отримувач Головного призу (надалі також – Головний Переможець) визначається 

серед усіх Учасників Акції, які виконали умови п. 5.2. цих Правил від 00 годин 00 хвилин 
першого дня Акції до 23 години 59 хвилини останнього дня Акції, під час розіграшу, що 
відбудеться                        30 травня 2016 року. Інформацію про Головного Переможця буде 
розміщено на сайті до                             31 травня 2016 року включно. 

7.1.4. Разом з Головним Переможцем Виконавець також визначає 5 резервних Головних 
Переможців.  

7.1.5. Переможці, Головний Переможець, а також резервні Переможці/Головний 
Переможець визначаються Виконавцем шляхом здійснення випадкової вибірки на сайті 
www.random.org серед усіх зареєстрованих POS-транзакцій, які відповідають умовам цих            
Правил відповідно до порядку, вказаного в п. 7.1.2 цих Правил.  

7.1.6. Процес визначення Переможців та Головного Переможця (а також резервних 
Переможців/Головного Переможця) буде фіксуватися відеозаписом. 

7.2. За результатом кожного розіграшу Призів Організатор складає відповідний 
протокол, який засвідчується нотаріально. У протоколі вказується прізвище та ім'я Переможця, 
код авторизації, дата чека, сума чека, Приз, а також дані про резервних Переможців.                     
Протокол буде підписаний протягом 5 (п’яти) днів після проведення визначення Переможців.  



 

7.3. Результати процедури визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню 
не підлягають. Виконавець гарантує об'єктивність проведення процедур визначення 
Переможців Акції, дані яких будуть внесені до протоколів відповідно до цих Правил. 

7.4. Один Учасник може отримати лише по 1 (одному) Призу Акції кожного виду.  
7.5. Оподаткування Призів здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 
 
8. Порядок і спосіб інформування Учасників 
8.1. Інформування про Правила Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції 

та розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті visa.com.ua.  
8.2. П.І.Б. Переможців, які отримують Призи №1 і Призи №2, а також резервних 

Переможців, будуть розміщені Виконавцем на сайті впродовж 2 (двох) діб після проведення 
визначення Переможців.  

8.3. П.І.Б. Головного Переможця, а також резервних Головних Переможців будуть 
розміщені Виконавцем на сайті до 15 червня 2016 року включно.  

8.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі 
Заохочення Акції Головному Переможцю у разі неможливості зв'язатися з Головним 
Переможцем – якщо його мобільний телефон вимкнений або він перебуває поза зоною дії 
мережі оператора понад 48 (сорок вісім) годин.  

8.5.  Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Виконавцем протягом всього 
строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил і умов Акції можливі у разі  
їхнього затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування 
про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх у 
спосіб, передбачений в п. 9.1. Правил, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 
змінами/доповненнями до цих Правил та умов. 

 
9. Порядок отримання Призів 

9.1. Отримання Призів №1. 
9.1.1. Для отримання Призу №1 Учаснику Акції, якого було проінформовано 

Виконавцем Акції про визначення його отримувачем Призу №1, необхідно протягом 10 
(десяти) робочих днів з дати такого інформування звернутися до Виконавця та надати 
(надіслати): 

9.1.1.1. Копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2, 3, 4 сторінок і сторінки з 
відмітками про реєстрацію, якщо така є. 

9.1.1.2. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер) або (документ, у якому 
проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків). 

9.1.1.3. Копію виграшного POS-чека. 
Зазначені вище копії документів повинні бути достовірними, чіткими та розбірливими.  
 

9.1.2. Призи №1 надаються Переможцям шляхом надсилання на адресу, надану під час 
реєстрації для участі в Акції.  

9.1.3. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше 
вказаного строку, надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання                
неповних/нерозбірливих копій документів позбавляє такого Учасника Акції права на 
отримання Призу Акції та вважається, що такий Учасник Акції добровільно відмовився від 
отримання Призу Акції.  

 
9.2. Отримання Призів №2. 
9.2.1. Для отримання Призів №2 Учаснику Акції, якого було проінформовано 

Виконавцем Акції про визначення його отримувачем Призу №2, необхідно протягом 10 
(десяти) робочих днів з дати такого інформування звернутися до Виконавця та надати: 

9.2.1.1. Копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2, 3, 4 сторінок і сторінки з 
відмітками про реєстрацію, якщо така є. 

9.2.1.2. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер) або (документ, у якому 



 

проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків). 

9.2.1.3. Копію виграшного POS-чека. 
9.2.2. Зазначені вище копії документів повинні бути достовірними, чіткими та 

розбірливими.  
9.2.3. Отримання Призу №2 відбувається на підставі Акту приймання-передачі. Під час 

підписання Акта приймання-передачі Переможцю Акції необхідно пред’явити оригінал 
паспорта громадянина України, оригінал довідки про присвоєння індивідуального податкового 
номера (реєстраційного номера облікової картки фізичної особи – платника податків) та 
оригінал чека, що підтверджує здійснення покупки відповідно до цих Правил. 

9.2.4. Призи №2 надаються Переможцям шляхом доставки на адресу, надану під час 
реєстрації для участі в Акції.  

9.2.5. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше 
вказаного строку, надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання            
неповних/нерозбірливих копій документів, відмова пред’явити оригінал паспорта 
громадянина України/довідку про присвоєння індивідуального податкового номера 
(реєстраційного      номера облікової картки фізичної особи – платника податків)/оригінал 
чека, що підтверджує здійснення покупки відповідно до цих Правил/під час підписання Акта 
приймання-передачі/ відмова підписати Акт приймання-передачі Призу позбавляє такого 
Учасника Акції права на отримання Призу Акції та вважається, що такий Учасник Акції 
добровільно відмовився від отримання Призу Акції.  

 
9.3. Отримання Головного призу Акції:  
9.3.1. Для отримання Головного призу Акції Головному Переможцю, якого було 

проінформовано Виконавцем відповідно до цих Правил, необхідно протягом 10 (десяти) 
робочих днів з дати такого інформування звернутися до Виконавця та надати копії наступних 
документів Головного Переможця Акції та особи, яка його супроводжує:  

9.3.1.1. Копію паспорта громадянина України, а саме 1, 2, 3, 4 сторінок і сторінки з 
відмітками про реєстрацію, якщо така є. 

9.3.1.2. Копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 
платника податків (ідентифікаційний номер) або (документ, у якому 
проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків). 

9.3.1.3. Копію виграшного POS-чека. 
9.3.1.4. Копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого 

закінчується не раніше ніж через 6 (шість) місяців після дати завершення 
подорожі. Зазначені копії документів повинні бути достовірними, чіткими та 
розбірливими.   

9.3.2. Головний Переможець отримує Головний приз Акції (документи для здійснення 
подорожі) на адресу, зазначену Виконавцем, на підставі Акта приймання-передачі, що 
вимагатиме приїзду Головного Переможця до Києва. Приїзд до Києва для підписання Акта 
приймання-передачі здійснюється Головним Переможцем за власний рахунок. Про точну дату 
та час підписання Акта приймання-передачі Виконавець повідомляє Головного Переможця 
листом на адресу електронної пошти та/або за номером телефону, наданими Учасником для 
реєстрації в Акції. Під час підписання Акта приймання-передачі Головному Переможцю 
необхідно пред’явити оригінал паспорта громадянина України, оригінал довідки про 
присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номера облікової картки 
фізичної особи – платника податків) та оригінал чека, що підтверджує здійснення покупки 
відповідно до цих Правил. 

9.3.3. У разі неможливості Переможцю/Головному Переможцю отримати Приз/ 
Головний приз Акції особисто вважається, що Переможець/Головний Переможець відмовився 
від отримання такого Призу/Головного призу Акції.  

 
9.4. Відмова Головного Переможця від надання зазначених вище копій документів, 

надання їх пізніше вказаного строку, надання копій документів, що мають ознаки 
фальсифікації, надання неповних/нерозбірливих копій документів, відмова Головного 
Переможця Акції від підписання Акта приймання-передачі, відмова пред’явити оригінал 
паспорта громадянина України/довідку про присвоєння індивідуального податкового номера 



 

(реєстраційного                номера облікової картки фізичної особи – платника податків)/оригінал 
чека, що підтверджує здійснення покупки відповідно до цих Правил під час підписання Акта 
приймання-передачі позбавляє такого Головного Переможця Акції права на отримання 
Головного призу Акції та вважається, що такий Головний Переможець Акції добровільно 
відмовився від отримання Головного призу Акції.  

9.5. Переможці та Головний Переможець, які були визначені у встановленому цими 
Правилами порядку, але через неправильне зазначення адреси електронної пошти або 
неналежну роботу інтернет-провайдерів, або з інших причин, незалежних від Виконавця та/або 
залучених ним осіб, не можуть бути повідомлені про умови отримання Призів/Головного призу 
Акції, автоматично втрачають право отримати відповідний Приз/Головний приз Акції.  

9.6. З моменту отримання Призу/Головного призу Акції Переможець/Головний 
Переможець самостійно на свій розсуд використовує Приз/Головний приз Акції.  

9.7. Виконавець та Партнер не несуть відповідальність за подальше використання 
таким Переможцем/Головним Переможцем Призу/Головного призу Акції. Виконавець та 
Партнер не несуть відповідальність за умови використання Призів/Головного призу Акції 
Переможцями/Головним Переможцем.  

9.8. Виконавець має право: 
- Відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала 

всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах.  
- Відмовити у видачі Призу/Головного призу Акції Учаснику Акції, який здобув 

право на Приз/Головний приз, але не виконав умови, необхідні для отримання таких – Призу/ 
Головного призу Акції згідно з цими Правилами. 

9.9. Виконавець та Партнер не несуть відповідальність за технічні проблеми 
передачі даних при використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів 
зв’язку, будь-які помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були 
повідомлені або були несвоєчасно повідомлені про право на отримання Призів/Головного 
призу Акції. 

9.10. Виконавець та Партнер Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність 
інформації, наданої Учасниками Акції, у т.ч. інформації щодо контактів з ними. Якщо будь-
який Учасник Акції через будь-які причини, що не залежать від Виконавця та/або Партнера (у 
тому числі якщо адреса електронної пошти або інша інформація про Учасника Акції була 
змінена або                була вказана неправильно та інше), не має можливості отримати 
Приз/Головний приз Акції, то такий Переможець/Головний Переможець не має права на 
отримання жодних додаткових Призів Акції, компенсацій або будь-яких інших виплат від 
Виконавця та Партнера Акції.  

9.11. Виконавець та залучені ним треті особи не несуть відповідальність за 
невиконання цих Правил у разі настання форс-мажорних обставин, таких, як: стихійні лиха, 
пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що 
діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні контролю з боку Виконавця 
та залучених ним третіх осіб. 

9.12. Виконавець та Партнер не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, 
пов’язані з отриманням та подальшим використанням Призів/Головного призу Акції. 

9.13. Виконавець та Партнер не вступають у будь-які суперечки щодо визнання будь-
яких осіб Учасниками/Переможцями/Головним Переможцем і прав на одержання Призів/ 
Головного призу Акції. Виконавець та Партнер не беруть на себе відповідальність за 
визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

9.14. Всі Призи Акції можуть бути отримані Учасниками Акції лише за умовами цих 
Правил. 

9.15. У разі відмови від отримання та/або неможливості отримання Призу/Головного 
призу Переможцем/Головним Переможцем через будь-які причини, у тому числі, але не 
обмежуючись, у зв’язку з невиконанням вимог цих Правил, право на отримання Призів/ 
Головного призу переходить до резервного Переможця/Головного Переможця, першого/ 
наступного в переліку резервних Переможців/Головних Переможців. 
 

10. Персональні дані 
10.1. Для отримання Призу Акції Учасник Акції має надати Виконавцю інформацію                     

(у т.ч. особисту інформацію, персональні дані, тощо), передбачену цими Правилами. 



 

10.2. Кожний Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що він надає свою згоду 
Виконавцю та Партнеру на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних 
персональних даних, зазначених у цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України             
«Про захист персональних даних». 

10.3. Виконавець та Партнер не несуть відповідальність у випадку невиконання своїх 
зобов’язань внаслідок надання Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних 
(інформації).  

10.4. Беручи участь в Акції Переможці Акції, Головний Переможець та особа, яка його 
супроводжує, тим самим підтверджують свою згоду на безкоштовне використання наданої 
інформації, їхніх особистих даних Виконавцем та/або Партнером з маркетинговою та/чи будь-
якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом 
передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, фотографії, 
інтерв’ю або інших матеріалів з рекламною/маркетинговою метою, у т.ч. право публікації (у 
т.ч. імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо та 
відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації на адресу, вказану 
Переможцем/Головним Переможцем під час реєстрації, повідомлень (у т.ч. рекламного 
характеру) тощо без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і 
таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем та Партнером та/або 
будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за участю 
Переможця/Головного переможця/особи, яка супроводжує Головного Переможця, створені під 
час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Виконавця/Партнера і можуть 
використовуватися без додаткової згоди Переможця/Головного Переможця/особи, яка його 
супроводжує, та будь-якого відшкодування. Переможець/Головний Переможець, а також особа, 
яка його супроводжує, погоджуються на проведення фото- та/відеозйомок для використання 
Виконавцем з  рекламною маркетинговою метою, при цьому винагорода за участь у таких 
зйомках входить до вартості Призів/Головного призу Акції (без додаткових виплат). Усі права 
інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, 
належать Виконавцю Акції. 

11. Інші умови Акції 
11.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України, а саме вимог щодо 

можливості укладання договору приєднання лише шляхом приєднання однієї сторони до 
запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами 
цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.  

11.2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і 
повністю згоден з цими Правилами Акції та буде їх дотримуватися. 

11.3. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно та самостійно. Учасник 
Акції бере на себе всі ризики щодо відповідальності та наслідків, пов'язаних з можливою 
участю в Акції та отриманням Призів Акції. 

11.4. Окрема плата за право участі в Акції не стягується. 
11.5. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за 

перебігом Акції, Виконавець Акції має право залучати будь-яких третіх осіб.  
11.6. Всі Учасники Акції самостійно оплачують всі будь-які витрати, здійснені ними у 

зв'язку з участю в Акції. 
11.7. Учасники Акції погоджуються не надавати засобам масової інформації відомості 

про участь в Акції та отримання Призів Акції без згоди на це Виконавця Акції. 
11.8. Всі відносини, що стосуються проведення даної Акції, регулюються на основі 

чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення 
цих Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення 
приймається Виконавцем Акції. 

 


