ДОДАТОК №1
ДО НАКАЗУ №1320-П
ВІД 12.10.2018

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «ЧЕТВЕРТА РІЧНИЦЯ СПІЛЬНОТИ ВОЛЯ КЛУБ»
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

1.1. В період з 01 листопада 2018 року по 30 листопада 2018 року для абонентів ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
діятиме конкурс «Четверта річниця онлайн спільноти Воля Клуб» з розіграшом подарунків, який
відбудеться 04 грудня 2018 року.
Замовником конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі
Компанія або Організатор), юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, код
ЄДРПОУ 30777913.
Організатором конкурсу є:
 Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі Компанія або
Організатор), юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, код
ЄДРПОУ 30777913
 Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕСВІТ», юридична адреса: 02094, м. Київ,
вул. Магнітогорська, 1, поверх 3, код ЄДРПОУ 33103969.
 Організатор, для виконання покладених на нього Замовником обов’язків, має право
залучати третіх осіб
1.2. Конкурс проводиться з метою залучення абонентів до реєстрації та активності у онлайн спільноті
Воля Клуб (https://club.volia.com)
2. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ

2.1. Учасником конкурсу може стати фізична особа, яка є абонентом послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
та/або зареєстрованим користувачем онлайн спільноти Воля Клуб (https://club.volia.com).
Конкурс проводиться на території України, в місцях надання послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».
3. СУТЬ КОНКУРСУ

3.1. Для участі у розіграші Портативної акустики Xiaomi Mi Bluetooth Speaker 2 White у кількості 1
штука, необхідно перший раз зареєструватися у якості користувача спільноти «Воля Клуб» на сайті
https://club.volia.com в строк з 00:00:00 01.11.2018 до 23:59:00 30.11.2018. Переможця буде
обрано за допомогою системи Random.org.
3.2. Для участі у розіграші Фітнес-браслету Xiaomi Mi Band 2(OLED) у кількості 1 штука, необхідно
написати публікацію у розділ «Авторські Блоги» на сайті https://club.volia.com в строк з 00:00:00
01.11.2018 до 23:59:00 30.11.2018. Переможцем стане користувач, обраний адміністрацією Воля
Клубу.
3.3. Для участі у розіграші Навушників Samsung U Flex Black (EO-BG950CBEGRU) у кількості 1 штука,
необхідно набрати якомога більшу кількість «ДЯКів» на розміщеній публікації на сайті
https://club.volia.com у розділі «Авторські Блоги» в строк з 00:00:00 01.11.2018 до 23:59:00
30.11.2018. Переможцем стане користувач з найбільшою кількістю «ДЯКів» до своєї публікації.
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3.4. Вчинивши зазначені у пп. 3.1-3.3 дії, користувач спільноти Воля клуб погоджується на участь у
конкурсі та погоджується з умовами, викладеними в цьому Регламенті, та зобов’язується їх
виконувати.
4. ВРУЧЕННЯ ПОДАРУНКІВ

4.1. Переможець конкурсу зобов’язується підписати Договір дарування, Акт прийняття-передачі та
надати наступні документи:
 копію паспорта громадянина України, для іноземців – документ, який дає змогу
ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи), і додатково документи, що
підтверджують законність перебування на території України.
 копію ідентифікаційного номеру особи – громадянина України (або копію
реєстраційного номеру облікової картки платника податків; або копію відмітки в
паспорті для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку
у паспорті).
4.2. Компанія виступає податковим агентом переможця та зобов’язується провести необхідні
відрахування згідно з законодавством України.
4.3. Приймаючи участь у конкурсі, учасник підтверджує свою згоду на:
 включення персональних даних учасника до бази Компанії та обробку його
персональних даних (зокрема, відомостей, які містяться в паспорті громадянина
України, а також інших персональних даних учасника, які містяться в будь-яких
документах чи копіях документів) з метою забезпечення реалізації цивільно-правових,
господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у
сфері бухгалтерського обліку, що виникають з механізму проведення розіграшу або
пов’язані із ним;
 проведення фото- та відеозйомки за його участю та можливість оприлюднення імені
та фотографій або використання в будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах,
засобах масової інформації, у т.ч. можливість публікації інформації про себе (ім'я,
прізвище) у мережі Інтернет (на сайті volia.com), в тому числі з рекламною метою, без
будь-якої компенсації з боку Компанії.
4.4. Результати розіграшу публікуються до 06.12.2018р. у спільноті «Воля Клуб» (https://club.volia.com)
4.5. Після проведення розіграшу (04.12.2018р.) Організатор конкурсу направляє Переможцям
повідомлення про перемогу у конкурсі на контактну електронну адресу.
4.6. У разі, якщо Організатору не вдається зв'язатися з Переможцем за наданою їм електронною
адресою, і сам Переможець не зв'яжеться з Організ`атором протягом 1 (одного) календарного
дня з моменту відправки повідомлення, організатор має право передати Подарунок тому
учаснику, який буде наступним по списку після Переможця.
4.7. Додатково про час та місце отримання Подарунку буде повідомлено окремо.
4.8. Компенсація подарунку переможцю конкурсу будь-яким грошовим або іншим (не передбаченим
регламентом) еквівалентом не допускається.
5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

5.1. Конкурс проводиться з 01.11.2018 р. по 30.11.2018 р.
5.2. Дата розіграшу подарунку – 04.12.2018 р.
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6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-який збиток, понесений учасником конкурсу
внаслідок участі в конкурсі та/або використання ним отриманого подарунку.
6.2. Організатор не несе відповідальності, якщо переможець конкурсу не зможе скористатися
подарунком.
6.3. Організатор має право відмовити переможцю конкурсу у наданні подарунку, якщо він надав про
себе невірну/недостовірну інформацію або яким-небудь іншим чином порушив правила
проведення конкурсу.
6.4. Учасники конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації
(у т.ч. інформації щодо персональних контактних даних).
6.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цього Регламенту, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих даним Регламентом, остаточне рішення
приймається Організатором конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства України.

