ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯКАБЕЛЬ»

НАКАЗ
«20» вересня 2016 р.

м. Київ

№ 939/1

«Про проведення конкурсу «Я люблю ВОЛЯ Клуб»
НАКАЗУЮ:
1. З метою популяризації спільноти користувачів «ВОЛЯ Клуб» провести в ТОВ
«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» конкурс «Я люблю ВОЛЯ Клуб» з 01 жовтня 2016 року по 31
жовтня 2016 року.
2. Затвердити Правила проведення конкурсу згідно з Додатком № 1.

Директор
ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
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Жембері Джордж Ласло

Додаток
№1
до Наказу № 939/1 від 20 вересня 2016
р.
ПРАВИЛА
КОНКУРСУ
«Я люблю ВОЛЯ луб»

1. Загальна інформація стосовно Конкурсу.
Замовник Конкурсу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯКАБЕЛЬ» (Надалі – Замовник або Компанія).
юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, код ЄДРПОУ 30777913.
Організатор Конкурсу:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТЕЛЕСВІТ»* (02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 3;
код ЄДРПОУ 30777913).
*Організатор для виконання покладених на нього Замовником обов’язків має право залучати третіх осіб.
1.1. Конкурс під назвою «Я люблю ВОЛЯ Клуб» (далі – Конкурс) проводиться з метою
популяризації спільноти користувачів «ВОЛЯ Клуб».
1.2. Ці Правила регламентують порядок організації та проведення Конкурсу «Я люблю
ВОЛЯ Клуб».
1.3. Конкурс починається з 01 жовтня 2016 року та закінчується 31 жовтня 2016 року у
розділі «Цікавинки/Акції» на сторінці спільноти користувачів «ВОЛЯ Клуб»
http://club.volia.com.
1.4. Учасником Конкурсу може стати особа, яка на момент початку Конкурсу є абонентом
послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» на території України, крім тимчасово окупованих
територій, зареєстрована на сайті спільноти http://club.volia.com
1.5. За результатами проведення Конкурсу буде обрано 3-х переможців, які отримають
Подарунки.
1.6. Імена переможців будуть оголошені на сторінці «ВОЛЯ Клуб» http://club.volia.com не
пізніше 3 листопада 2016 року.
2. Термін проведення конкурсу
2.1. Конкурс «Я люблю ВОЛЯ Клуб» проводиться з 01 жовтня 2016 року по 31 жовтня
2016 року.
2.2. Трьох переможців буде визначено по закінченню періоду проведення Конкурсу
методом випадкового вибору за допомогою сервісу random.org до 3 листопада 2016
року. Результати будуть опубліковані не пізніше 3 листопада 2016 року у спільноті
користувачів «ВОЛЯ Клуб» club.volia.com.
3. Умови та обов’язки учасників Конкурсу:
3.1. Для того, щоби стати Учасником Конкурсу і претендувати на отримання Подарунку,
особа, що відповідає вимогам пункту 1.4, буде проінформована про Конкурс шляхом:
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Email/розсилки, новини на сайті volia.com, у спільноті «ВОЛЯ Клуб», в соціальних
мережах facebook.com/voliaofficial, vk.com/voliaofficial, twitter.com/voliaofficial.
3.2. Для того, щоб взяти участь у Конкурсі, необхідно поставити ДЯК у статті «Конкурс:
«Я люблю Воля Клуб» у спільноті «ВОЛЯ Клуб» club.volia.com.
3.3. Організатор не бере участі в вирішенні будь-яких суперечок Учасників Конкурсу.
3.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами,
вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і
оскарженню не підлягає.
3.5. Не приймаються до участі у Конкурсі Учасники без пояснень і попереджень:
-

які взяли участь у Конкурсі пізніше 23:59 31.10.2016 – після закінчення Конкурсу;
участь яких не відповідає вимогам, визначеним цими Правилами.

3.6. Участю в даному Конкурсі Учасники підтверджують, що вони не будуть мати
претензій до результатів визначення переможців Конкурсу.
4.

Подарунки Конкурсу.
4.1. Подарунковий фонд Конкурсу включає в себе: 3 моноподи (палки) для селфі.*
4.2. Організатор має право самостійно змінювати асортимент подарунків на власний
розсуд.
4.3. Подарунки переможцям Конкурсу надаються ТОВ «Мекс Адвертайзинг» (юридична
адреса: 03035, м. Київ, вул. Сурікова, 3, корп. 8-Б, літера «Г», КОД ЄДРПО 38050786),
що є податковим агентом у Конкурсі, оподаткування подарунків яким здійснюється
згідно чинного законодавства України. Компенсація подарунку переможцю Конкурсу
будь-яким грошовим або іншим (не передбаченим Правилами) еквівалентом не
допускається.

5.

Винятки
5.1. В акції не можуть взяти участь юридичні особи та фізичні особи – підприємці.

6.

Порядок і терміни вручення подарунків
6.1 Три Переможці будуть визначатися методом випадкового вибору за допомогою
сервісу random.org не пізніше 3 листопада 2016 року.
6.2. Результати визначення Переможців Конкурсу є остаточними і не можуть бути
змінені/оскаржені. Організатор не обговорює і не бере участі в вирішенні суперечок
щодо списку Переможців. Організатор залишає за собою право анулювати результати
визначення Переможців без обговорення і/або пояснення причин.
6.3. Після закінчення Конкурсу, починаючи з 1 листопада 2016 р., уповноваженими
представниками Організатора буде надіслано електронного листа чи здійснено
телефонний дзвінок переможцям з привітанням та з повідомленням, де і як можна
буде отримати Подарунок**. Компенсація подарунків будь-яким грошовим або іншим
еквівалентом не допускається.
6.4. У разі, якщо протягом трьох календарних днів з моменту оприлюднення результатів
Конкурсу не вдасться зв'язатися з Переможцем (переможцями) за наданими ним
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контактними даними і сам Переможець не зв'яжеться з представниками Організатора,
Організатор має право ініціювати визначення нового Переможця (переможців).
6.5. Додатково про час та місце отримання Подарунку буде повідомлено кожному
переможцю окремо після підбиття підсумків Конкурсу.
6.6. Переможець Конкурсу зобов’язується підписати Договір дарування, Акт прийняття
передачі та надати копію паспорта громадянина України та 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 та повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті, для іноземців – це документ, який дає
змогу ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи) та реєстраційний номер
облікової картки платника податків , і додатково документи, що підтверджують
законність перебування на території України .
6.7. При непред’явленні Переможцем паспорта та/або ідентифікаційного коду та/або не
підписання документів, що підтверджує отримання ним відповідного Подарунку,
Подарунок, що підлягає передачі такому Переможцю, визначається незатребуваним.
6.8. Якщо буде виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір Кодів,
використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять
такого Учасника Конкурсу у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками),
не допускаються до подальшої участі в цьому Конкурсі. У цьому випадку Організатор
залишає за собою право на блокування IP-адреси, внаслідок якого Переможцем було
несвоєчасно отримано Подарунок, а також у разі надання недостовірної інформації
щодо номеру телефону Переможця, та у разі настання обставин непереборної сили.
6.9. Під час проведення Конкурсу чи після його закінчення, Організатор не зобов’язаний
вести переписку з потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи
письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців
Конкурсу на умовах Конкурсу, чи будь-яких інших подібних питань щодо даного
Конкурсу.
6.10. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-який збиток, понесений
Учасником внаслідок участі у Конкурсі та/або використання ним отриманого
Подарунку.
6.11. Організатор має право відмовити Учаснику у наданні подарунку, якщо учасник
надав про себе недостовірну інформацію або будь-яким іншим чином порушив
правила проведення Конкурсу.
6.12. Передача права на отримання Подарунку іншій особі не допускається.
6.13. Організатор зберігає за собою право збирати та використовувати будь-яку
інформацію, отриману від учасників Конкурсу.
6.14. Беручи участь в даному Конкурсі, і надаючи свою інформацію Організатору,
Учасники дають дозвіл і згоду на збір і право використання наданих його імені та
прізвища адреси та інших анкетних даних (персональних даних) для використання в
рекламних, маркетингових і комерційних цілях Організатором та/або третіми особами,
уповноваженими Організатором в будь-яких ЗМІ.
6.15. Учасник/Переможець Конкурсу може відкликати згоду на обробку своїх
персональних даних, надіславши письмовий запит на адресу Організатора конкурсу,
яка вказана у Регламенті проведення Конкурсу, але при цьому Учасник/Переможець
втратить право на участь в Конкурсі/отриманні Подарунку.
6.16.
Приймаючи участь в даному Конкурсі, тим самим Учасник Конкурсу підтверджує
факт ознайомлення з даними Правилами проведення Конкурсу «Я люблю ВОЛЯ
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Клуб» і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Конкурсу цих
Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил (у т.ч.
механізму, порядку та термінів проведення Конкурсу та/або отримання Подарунку та
ін.) вважається відмовою Учасника від участі в Конкурсі та отримання Подарунку, при
цьому така особа не має права на одержання від Замовника та Організатора Конкурсу
будь-якої компенсації, а результати участі цього Учасника у Конкурсі визнаються
недійсними. Організатор Конкурсу не несе відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення
Конкурсу, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Замовника Конкурсу
обставини. Участь у Конкурсі неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб
здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Замовник та Організатор
Конкурсу не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасника і
Переможців Конкурсу.
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