ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»

НАКАЗ
«18» лютого 2016 р.

м. Київ

№ 21-ОД

«Про проведення конкурсу «Рятувальний патруль» в спільноті користувачів «ВОЛЯ Клуб»
НАКАЗУЮ:
1. З метою популяризації спільноти «ВОЛЯ Клуб» з 22 лютого 2016 року по 28 березня 2016
року провести в ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» конкурс «Рятувальний патруль».
2. Затвердити регламент проведення конкурсу згідно Додатку № 1.
З наказом ознайомити керівників відповідних служб.
Керівникам відповідних служб ознайомити з даним наказом своїх підлеглих.

Директор
ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»

Жембері Джордж Ласло

Додаток № 1
до Наказу № 21-ОД від 18 лютого 2016 р.
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Конкурсу ВОЛІ* «Рятувальний патруль»
1. Загальна інформація стосовно конкурсу.
Замовник та організатор конкурсу ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯКАБЕЛЬ» (Надалі - Підприємство).
1.1.
Конкурс проводитиметься з 22 лютого 2016 (00.00.01 год.) по 28 березня 2016 (09.59.59
год.) на сторінці спільноти «ВОЛЯ Клуб» http://club.volia.com, надалі – Конкурс.
1.2.
Конкурс проводиться на території України.
1.3.
За результатами проведення Конкурсу будуть обрані 6 (шість) Переможців Конкурсу, які
отримають Призи.
1.4.
Переможець буде оголошений 30 березня 2016 року.
2. Умови Конкурсу:
2.1. У Конкурсі можуть брати участь громадяни України, зареєстровані на сайті спільноти
http://club.volia.com, які є абонентами «ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».

2.2. Для того, щоб взяти участь у Конкурсі, необхідно поставити «ДЯК» під постом про конкурс, що
з’явиться у розділі «Акції» 22 лютого 2016 року на сайті спільноти http://club.volia.com.
Кожен із учасників Конкурсу для виконання умов його проведення, має протягом конкурсу
надавати відповіді на запитання зареєстрованих користувачів «ВОЛЯ Клубу», що будуть з’являтися
у спільноті з 00:00:00 22 лютого до 23:59:00 28 березня 2016 року.
2.3. Відповіді учасників не повинні: містити елементи плагіату та іншого неправомірного
використання об'єктів інтелектуальної власності інших осіб, порушувати чинне законодавство
України; містити ненормативну лексику, заклики протиправного характеру, інформацію
порнографічного характеру, відомості, що порушують загальноприйняті етичні норми та норми
моралі, відомості, що дискредитують Підприємство, його ім'я, діяльність, продукцію і т.д.
2.4. Підприємство не бере участі в вирішенні будь-яких суперечок Учасників Конкурсу.
2.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будьяких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань
Підприємство залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
3. Вимоги до Учасників:
3.1. Кожен Учасник Конкурсу може брати участь в Конкурсі тільки під одним ніком.
3.2. Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність за зміст та достовірність наданої ними
інформації та дотримання Закону України «Про авторське право і суміжні права», а також
Підприємство не несе відповідальність за зміст коментарів та відповідей учасників.
3.3. Учасник Конкурсу гарантує, що в разі пред'явлення претензій, позовів і т.п. про порушення
прав інтелектуальної власності з боку третіх осіб до Підприємства у зв'язку з діями Учасника
Конкурсу на сторінці спільноти http://club.volia.com, такий Учасник Конкурсу самостійно врегулює
всі і будь-які претензії, позови і компенсує всі витрати, понесені Підприємством у зв'язку з
пред'явленням третіми особами таких претензій, позовів і т.п.
3.4. Не приймаються до участі у Конкурсі Учасники без пояснень і попереджень:
- які взяли участь у Конкурсі пізніше 28.03.2016 року (23.59.00 год.)
- участь яких не відповідає вимогам, визначеним цими Правилами.
3.5. Участю в даному Конкурсі Учасники підтверджують, що вони не будуть мати претензій до
результатів визначення переможця конкурсу.
4. Подарунки Конкурсу.
4.1. Перелік подарунків для шести переможців Конкурсу:
- 1 сертифікат, що дає можливість отримувати послуги від ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» ( послуга доступу
до пакетів телепрограм, послуга доступу до Інтернету або послуга «ТБ+ Інтернет» за акційною
щомісячною вартістю/абонентною платою, що встановлюється на період дії акційних умов – 90 календарних
дні з моменту активації акційних умов, та розраховується таким чином: : Рs=РС×0,01**
де Рs – акційна щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуг, грн/міс. з ПДВ;
РС – щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуг, грн/міс. з ПДВ.;

- 2 сертифікати , що дають можливість отримувати послуги від ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» ( послуга
доступу до пакетів телепрограм, послуга доступу до Інтернету або послуга «ТБ+ Інтернет» за

акційною щомісячною вартістю/абонентною платою, що встановлюється на період дії акційних
умов – 90 календарних дні з моменту активації акційних умов, та розраховується таким чином:
Рs=РС×0,25,
де Рs – акційна щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуг, грн/міс. з ПДВ;
РС – щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуг, грн/міс. з ПДВ.;

- 3 сертифікати що дають можливість отримувати послуги від ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» ( послуга
доступу до пакетів телепрограм, послуга доступу до Інтернету або послуга «ТБ+ Інтернет» ) за
акційною щомісячною вартістю/абонентною платою, що встановлюється на період дії акційних
умов – 90 календарних дні з моменту активації акційних умов, та розраховується таким чином::
Рs=РС×0,5,
де Рs – акційна щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуг, грн/міс. з ПДВ;
РС – щомісячна вартість/абонентна плата пакету послуг, грн/міс. з ПДВ.

4.2. Переможець може активувати сертифікат для отримання послуг на акційних умовах до 31
грудня 2016 року.
4.3. Підприємство має право самостійно змінювати асортимент подарунків на власний розсуд.
5. Визначення переможця Конкурсу
5.1. По закінченні Конкурсу шість переможців будуть визначені журі, до складу якого входять
експерти «ВОЛЯ Клубу» під наступними ніками: AndreyPopov, Юрий_М, !zaborovsky, rockvb,
Ultimat, SantoS, talana, Ronny.
5.2. Журі працює протягом усього терміну дії конкурсу, складаючи рейтинг учасників, оцінюючи
їхні відповіді наступним чином:
- за кожну відповідь – 1 бал;
-

за правильну і повну відповідь – 2 бали;
за потрапляння відповіді до групи «вирішені питання» – 10 балів.

5.3. У разі, якщо переможці наберуть однакову кількість балів, доля призів буде вирішуватися у
розіграші за допомогою сайту random.org.
5.4. Результати визначення Переможців Конкурсу зафіксовані експертним журі, є остаточними і не
можуть бути змінені/оскаржені. Підприємство не обговорює і не бере участі в вирішенні суперечок
щодо списку Переможців. Підприємство залишає за собою право анулювати результати
визначення Переможців без обговорення і /або пояснення причин.
5.5. Переможці Конкурсу будуть опубліковані в онлайн-спільноті http://club.volia.com 30.03.2016
5.6. 30 березня 2016 року уповноваженим представниками Підприємства буде надіслано електронного
листа чи здійснено телефонний дзвінок переможцям з привітанням та із запитом про номер договору,

за яким буде активовано сертифікат, та ПІБ особи, на яку цей договір оформлено. Компенсація
подарунків будь-яким грошовим або іншим еквівалентом не допускається.
5.7. У разі, якщо протягом трьох календарних днів з моменту оприлюднення результатів розіграшу не
вдасться зв'язатися з переможцем за наданими ним контактними даними і сам переможець не
зв'яжеться з представниками Підприємства , Підприємство має право передати його подарунок
наступному за рейтингом учаснику конкурсу.

6. Умови отримання подарунків.
6.1. Обов’язковою умовою отримання подарунку є:
- Повідомлення Підприємству прізвища ім’я та по батькові переможця конкурсу та номеру
Протоколу замовлених послуг та обладнання/Договору, за яким він отримує послуги
Підприємства;
Підприємство зберігає за собою право збирати та використовувати будь-яку інформацію,
отриману від учасників (в разі, якщо учаснику менше 18 років – інформацію отриману, від одного
з батьків або опікунів учасника) конкурсу.
Приймаючи участь в даному Конкурсі, і надаючи свою інформацію Підприємству, учасники (в разі,
якщо учаснику менше 18 років – один з батьків або опікунів учасника) дають дозвіл і згоду на
збір,обробку і право використання наданих імені та прізвища, адреси та інших анкетних даних
(персональних даних) для використання в рекламних, маркетингових і комерційних цілях
Підприємством та/або третіми особами, уповноваженими Підприємством, в будь-яких ЗМІ.
*«ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
**По вартості 0,10 коп/міс. разом з ПДВ

