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Офіційні правила конкурсу під умовною назвою  
Номінація від ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» «Використання матеріалів ТМ Caparol в інтер’єрах» на  

9-му Всеукраїнському щорічному конкурсі «Інтер’єр Року 2019» 
 

Номінація від ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» «Використання матеріалів ТМ Caparol в інтер’єрах» 
в рамках 9-го Всеукраїнського щорічного конкурсу «Інтер’єр Року 2019»  (далі «Конкурс») проводиться з 
метою заохочення дизайнерів та архітекторів до підтримання їх лояльності до продуктів під ТМ 
«Caparol». Даний Конкурс не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу; участь в Конкурсі 
безкоштовна (кошти у будь-кому вигляді не вимагаються і не приймаються).  

Конкурс проводиться у відповідності з умовами даних Правил.  
Організатор не несе відповідальності за недотримання Учасником Правил. 
  

1. Організатором Конкурсу (далі – Організатор) є Дочірне підприємство «КАПАРОЛ УКРАЇНА», код 
ЄДРПОУ 32593100, адреса: 02092, м. Київ, вул.Алма-Атинська, 35-а. Послуги з організації  
Конкурсу на  підставі  договору №26/02/19/ІР від 16.05.2019 року надає Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Журнал Дім та Інтер’єр», код ЄДРПОУ 42091561, адреса: 01133, м. Київ, бул. 
Лесі Українки, буд. 34 (далі – Виконавець). 
 

2. Строки і місце проведення Конкурсу.  
2.1. Строк (період) Конкурсу – це період протягом якого здійснюється (приймається) реєстрація 

Учасників та діють етапи Конкурсу. 
2.2. Строк Конкурсу: з 00 год. 00 хв. 00 сек. «28» жовтня 2019 р. по 23 год. 59 хв. 59 сек. «06» 

грудня 2019 р. (включно).  
2.3. Передача (видача) заохочень здійснюється не пізніше «20» грудня 2019 р. 
2.4. Конкурс проводиться по всій території України, окрім тимчасово-окупованих територій 

Донецької та Луганської області та АР Крим, на сторінці Конкурсу http://www.interiorgoda.com.ua 

та на сторінці Фейсбук Конкурсу https://www.facebook.com/interiergoda/, на сторінці Організатора 

http://www.caparol.ua та на сторінці Фейсбук Організатора 

https://www.facebook.com/caparol.ukraine 

3. Право на участь в Конкурсі: 
3.1. Допускаються до участі в Конкурсі повнолітні дієздатні фізичні особи, громадяни України, які 

мають фахову освіту в сфері дизайну інтер’єрів та архітектури інтер’єрів, спеціалізуються на 
роботі з проектами по дизайну та архітектурі інтер’єрів (дизайнери, архітектори тощо) 

3.2. В Конкурсі забороняється брати участь неповнолітнім, обмежено дієздатним, недієздатним 
особам, працівникам і представникам Організатора та Виконавця, пов’язаним з ними особам, 
членам сімей таких працівників і представників, а також працівникам і представникам будь-яких 
інших осіб, що мають безпосереднє відношення до організації або проведення даного 
Конкурсу. 

3.3. Протягом строку Конкурсу Учасник має право приймати в ньому участь шляхом реєстрації 
шляхом відправлення даних на електрону адресу ig@dom-i.kiev.ua. 

 
4. Фонд Конкурсу (далі також «заохочення»): 

4.1.  Один Сертифікат на продукти під ТМ «Caparol»  
Під заохоченням «Сертифікат» мається на увазі сертифікат номіналом 50 000,00 грн. (п’ятдесят тисяч 

гривень 00 коп) на отримання знижки на суму не більше 50 000,00  грн. (п’ятдесят тисяч гривень 00 коп) 

на продукцію ТМ «Caparol» з актуальних прайсів в регіональних торгових точках «Caparol Center» в 

Україні, перелік яких визначено на сайті: https://caparol-center.ua/o-caparol-center#our-stores. 

4.2. Умови заохочення: 

• визначення Переможця та вручення заохочення здійснюється в порядку п. 6 та п. 7 Правил 
комісією з представників Організатора. 

• сертифікат може бути використаний одноразово. 

• грошовий еквівалент сертифікату не видається. 

• ціна продажу за сертифікатом становить не менше 1, 20 грн. (одна гривня двадцять копійок). 

• доплата за товари, отримані на суму більше номіналу сертифікату, здійснюється Учасником 
самостійно за власний рахунок.  

• компенсація за невикористаний Учасником сертифікат не здійснюється, незалежно від причин 
такого невикористання (графік роботи, стан здоров’я, сімейні обставини тощо). 

http://www.interiorgoda.com.ua/
https://www.facebook.com/interiergoda/
http://www.caparol.ua/
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• дія сертифікату розповсюджується на матеріали ТМ «Caparol» з актуальних прайсів. 

• сертифікат  дійсний до 01 грудня 2020 р. 
4.3.  Організатор є податковим агентом стосовно вартості подарунка, що отримується під час дії 

акції, в розумінні ст. 1.4.1.180 ПКУ. 
 
 
5. Завдання Конкурсу.  

5.1. Для участі в Конкурсі необхідно:  

• ознайомитись з цими Правилами на сторінці Конкурсу http://www.caparol.ua/dlja-dizaineriv-ta-
arkhitektoriv.html  

• зареєструватися у Конкурсі в період з 00 год. 00 хв. 00 сек. «28» жовтня 2019 року до 23 год. 
59 хв. 59 сек. «29» листопада 2019 року. Реєстрація здійснюється шляхом заповнення всіх полів 
реєстраційної анкети, надання необхідної супровідної інформації. 

• При оформленні інтер’єру Учасник зобов’язаний використати у своєму проекті виключно 
матеріали ТМ “Caparol”, придбані у 2019 році. 

• Учасник має подати свою роботу на участь у номінації у вигляді електронного листа-заявки із 
супровідною інформацією, який необхідно відправити на електронну адресу  ig@dom-i.kiev.ua. 

• Заявка має включати до 20 фотографій інтер’єру, оформленого матеріалами ТМ «Caparol», з 
високою роздільною якістю (файли формату jpg, jpeg, розмір одного файла не має 
перевищувати 1 МБ) з додаванням плану приміщень (експлікація). 

• Електронний лист-заявка (у форматі Microsoft Word), відправлений на адресу координаторів 
проекту, повинен обов'язково містити наступну інформацію:  

◼ Номінація: «Використання матеріалів ТМ Caparol в інтер’єрах»; 
◼ Назва проекту; Автор (и) проекту (повне ім’я і прізвище, посада і авторство, код  

ЄДРПОУ);  
◼ Місто; 
◼ Контактні телефони; 
◼ Назва об'єкта, його місцезнаходження (за домовленістю з власником приміщення); 
◼ Функціональне призначення; 
◼ Дата створення проекту; 
◼ Площа проекту; 
◼ Перелік будівельних і оздоблювальних матеріалів ТМ Caparol, використовуваних при 

створенні проекту; 
◼ Архітектурний задум і композиційні прийоми, що розкривають ідею авторів; 
◼ Короткий опис проекту (до 500 знаків); 

• До листа-заявки має бути доданий розрахунковий документ/розрахункові документи (належно 
оформлені фіскальні або товарні чеки, або альтернативні розрахункові документи), які 
підтверджують купівлю матеріалів ТМ Caparol у 2019 році для заявленого проекту; 

• До листа-заявки має бути доданий документ, що підтверджує особистість (паспорт та ІНН);  

• До листа-заявки має бути доданий документ, що підтверджує, що автор дійсно є спеціалістом в 
галузі дизайну або архітектури (диплом, сертифікат, посилання на сайт з роботами автора чи 
Фейсбук-сторінку автора тощо). В випадку якщо учасник не має спеціальної професійної освіти, 
він може надати світлини, які підтверджують його професійну діяльність; 

• До листа-заявки має бути надіслана розписка автора проекту або документ-підтвердження 
авторських прав учасника на проект (скан-копія у форматі jpeg або pdf); 

• До листа-заяви має бути надана розписка щодо згоди на здійснення обробки персональних 
даних (скан-копія у форматі jpeg або pdf); 

• Учасник може подати необмежену кількість проектів. 

• Оргкомітет конкурсу залишає за собою право відмовити учаснику, авторські права якого 
викликають сумніви та не підтверджені відповідним документом. Суперечки щодо авторських 
прав Оргкомітет не розглядає. 

• Організатор визнає, що вся інформація, яка прямо або опосередковано відноситься до даного 
Конкурсу, рівно як і інформація про діяльність Учасників Конкурсу, яка не є загальнодоступною і 
яка стала Організатору в результаті проведення цього Конкурсу, вважається конфіденційною. 
Крім того, для цілей цього Конкурсу конфіденційною вважається інформація, яка є секретною в 
тому розумінні, що вона в цілому або у певній формі і сукупності її складових, є невідомою та 
легкодоступною для осіб, які за звичай мають справу з даним видом інформації, у зв’язку з цим 
має комерційну цінність і була предметом адекватних існуючим обставинам заходів, які 
вживаються Організатором відносно охорони її секретності. Також до конфіденційної інформації 
належить інша інформація, яка не складає комерційну таємницю у відповідності з 
законодавством України, однак, у відношенні якої Учасником Конкурсу було заявлено про те, 
що вона є конфіденційною. 
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• Організатор зобов’язується не розголошувати та не розкривати конфіденційну інформацію 
третім особам та не використовувати її в будь-яких цілях інакше, ніж в цілях належного 
проведення  цього Конкурсу, як протягом строку його проведення, так і після його закінчення. 
Організатор зобов’язуються зі своєї сторони обмежити коло осіб, які матимуть доступ до такої 

інформації, кількістю, розумно необхідною для належного проведення цього Конкурсу.  
 

5.2. Визначення етапів конкурсу: 

• Перший етап – Реєстрація та подання проектів. 

• Другий етап – Оцінка проектів та визначення Переможця. 

• Оголошення Переможця. 

• Нагородження Переможця. 
 

      5.3. Тривалість етапів Конкурсу: 

• Дія першого етапу – реєстрація та подання проектів: з 00 год. 00 хв. 00 сек. «28» жовтня 2019 
р. по 23 год. 59 хв. 59 сек. «29» листопада 2019 р. (включно). 

• Дія другого етапу – оцінка проектів та визначення переможців: з 00 год. 00 хв. 00 сек. «30» 
листопада 2019 р. по 23 год. 59 хв. 59 сек. «05» грудня 2019 р. (включно). 

• Дія третього етапу – оголошення переможця на сцені 9-го Всеукраїнського щорічного конкурсу 
«Інтер’єр Року 2019» 06 грудня 2019 року в КВЦ «Парковий» (Паркова дорога, 16а). 

• Дія четвертого етапу – Нагородження переможця з 12 год. 00 хв. 00 сек. «09» грудня 2019 р. по 

22 год. 59 хв. 59 сек. «20» грудня 2019 р. (включно). 

6. Визначення Переможця:  
6.1. Визначення Переможця відбувається шляхом вибору найкращої роботи на розсуд Комісії, яка 

складається із представників Організатора в кількості 5 осіб; 
6.2.  Найкраща робота на розсуд Комісії визначається згідно наступним критеріям: 

◼ Кількість використаних матеріалів ТМ «Caparol» в проекті; 
◼ Унікальність проекту; 
◼ Креативність проекту; 
◼ Застосування інноваційних рішень при створенні проекту за допомогою матеріалів ТМ 

Caparol. 
6.3. Кожен критерій оцінюється кожним членом Комісії за 5-ти бальною шкалою (1 (один)- 

найнижчий бал, 5 (п’ять) - найвищий бал). Якщо Учасниками набрана однакова кількість балів, 
Переможцем вважається Учасник, який використав більшу кількість матеріалів ТМ «Caparol» у 
своєму проекті. 

6.4. Визначення Переможця проводить Комісія, до складу якої входять представники Організатора. 
За фактом здійснення остаточних визначень складається та підписується загальний протокол 
результатів Конкурсу.  

6.5. Надати підтвердження у вигляді скан-копій паспорту, ІНН та підтвердження того, що Учасник є 
спеціалістом в галузі дизайну або архітектури.  

6.6. Якщо підтвердження на отримання заохочення не було надане Організатору до 17:00 «10» 
грудня 2019 р., Організатор визначає другого за місцем переможця за кількістю набраних 
балів. 

6.7. Повідомлення другого Переможця здійснюється Організатором шляхом наданих Учасником 
контактних даних. 

6.8. Організатор та Виконавець не несуть відповідальність за відсутній зв'язок з Учасниками. 
6.9. Результати участі в Конкурсі не дають права на участь у визначенні Переможця, якщо вони 

здійснені з порушенням умов цих правил, зокрема в наступних випадках:  

• якщо один Учасник зареєструвався більше одного разу. В цьому випадку особа бере участь в 
один раз. 

• якщо Учасник не може підтвердити свою належність до спеціалізації в галузі дизайну та 
архітектури. 

 
7. Отримання заохочень. 

7.1. Відомості, необхідні для отримання заохочень: 

• копія ідентифікаційного номеру («ідентифікаційного коду») з поміткою про передачу 
персональних даних, – копія довідки про отримання Учасником ідентифікаційного номера (а 
для осіб, що відмовилися від ідентифікаційного номера, - відповідна відмітка уповноваженого 
органу в паспорті особи). На аркуші з ІН Учасник обов’язково має власноручно написати текст 
«для отримання заохочення згідно офіційних правил конкурсу «Номінація від ДП «КАПАРОЛ 
УКРАЇНА» «Використання матеріалів Caparol в інтер’єрах», зазначити дату та поставити свій 
підпис. Дана позначка необхідна для дотримання вимог законодавства про захист персональних 
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даних та виступає додатковою гарантією цільового використання отриманих копій документів, 
тому без неї документи повертаються відправнику і не дають права на отримання заохочення; 

• копія 1-6, 12-14 сторінок паспорту з поміткою про передачу персональних даних, 
зазначити дату та поставити свій підпис. 

• копія підтвердження приналежності до спеціалізації в галузі дизайну та архітектури, 

зазначити дату та поставити підпис. 

7.2.  Умови вручення заохочень. 

• отримання заохочень Конкурсу допускається виключно тими особами, які повністю і правильно 
виконали всі умови даних Правил і отримали відповідне право згідно Правил Конкурсу (зокрема, 
належним чином і в повному обсязі надали всі необхідні відомості у строк, вказаний у п. 7.1-7.3. 
Правил); 

• якщо Учасник за будь-яких причин не може отримати заохочення особисто, він не має права 
уступити право отримання заохочення третім особам; 

• ненадання будь-яких даних, визначених у п. 7.1-7.2. Правил, в т.ч. невчасне чи неповне їх 
надання, так само як і неотримання відправленого заохочення у спосіб, передбачений цими 
Правилами, у т. ч. у звичайному порядку роботи відповідної поштової/кур’єрської служби, 
вважається відмовою Учасника від заохочення та позбавляє його права на заохочення;  

• відсутність в Учасника можливості отримати заохочення на обумовлених Правилами умовах, за 
будь-якими, не залежними від Організатора/Виконавця причинами, прирівнюється до відмови 
Учасника від заохочення і не тягне за собою будь-якої відповідальності Організатора/Виконавця 
за невручення заохочення;  

• у випадку, якщо заохочення повернене з причини «відмова від отримання», воно не може 
повторно вимагатися Учасником або його представниками; претензії щодо неотриманих 
заохочень не приймаються;  

• вручення заохочення Переможцю здійснюється в головному офісі Організатора за адресою: м. 

Київ, вул. Олени Теліги, 6, корп. 8, ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА»; 

• за фактом вручення заохочення Учасник підписує Акт прийому-передачі; 

• Організатор залишає за собою право припинити або відмовити у видачі заохочення у випадку, 
якщо Учасник - одержувач заохочення надав недостовірну інформацію для одержання 
заохочення, порушив ці Правила або чинне законодавство України. 
 

8. Інформування про Конкурс: 
8.1. Інформування Учасників Конкурсу про всі умови участі проводиться шляхом розміщення 

інформації на сайті конкурсу Interiorgoda.com.ua та на сторінці Конкурсу у Facebook 
https://www.facebook.com/interiergoda/, шляхом розсилки по 5000 e-mail адресів архітекторів та 
дизайнерів України інформацію про спеціальну номінацію від Організатора, на сайті 
Організатора caparol.ua, на Facebook сторінці Організатора 
https://www.facebook.com/caparol.ukraine/, шляхом розсилки по e-mail адресам по базі даних 
Організатора. 

8.2. Результати Конкурсу оголошуються на головній сцені КВЦ «Парковий», публікуються на 
сторінці Конкурсу http://www.interiorgoda.com.ua та на сторінці Фейсбук Конкурсу 
https://www.facebook.com/interiergoda/, на сайті Організатора www.caparol.ua, на Facebook 
сторінці Організатора https://www.facebook.com/caparol.ukraine/. 

8.3. Учасники, що одержать право на заохочення, будуть повідомлені за номером контактного 
телефону, зазначеного при реєстрації. 

8.4. Організатор залишає за собою право вносити зміни в будь-які умови Конкурсу і розміщувати 
додаткову інформацію про Конкурсу на сторінці Конкурсу http://www.interiorgoda.com.ua та на 
сторінці Фейсбук Конкурсу https://www.facebook.com/interiergoda/, на сайті Організатора 
caparol.ua, на Facebook сторінці Організатора https://www.facebook.com/caparol.ukraine/ 

8.5. В разі будь-яких змін або доповнень до умов і порядку проведення Конкурсу, повідомлення 
про це буде опубліковано Організатором/Виконавцем на сторінці Конкурсу 
http://www.interiorgoda.com.ua та на сторінці Фейсбук Конкурсу 
https://www.facebook.com/interiergoda/, на сайті Організатора www.caparol.ua, на Facebook 
сторінці Організатора https://www.facebook.com/caparol.ukraine/. 

 
9. Технічні умови, витрати і відповідальність: 

Витрати 
9.1. Всі Учасники Конкурсу самостійно сплачують всі будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з 

участю в Конкурсі (у тому числі, без обмежень всі витрати, пов'язані з користуванням 
мобільним зв’язком та мережею Інтернет), незалежно від того отримав Учасник заохочення, 
чи ні. 

https://www.facebook.com/caparol.ukraine/
http://www.interiorgoda.com.ua/
https://www.facebook.com/interiergoda/
http://www.interiorgoda.com.ua/
https://www.facebook.com/interiergoda/
http://www.interiorgoda.com.ua/
https://www.facebook.com/interiergoda/
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9.2. Вартість користування мобільним зв’язком та мережею Інтернет, незалежно від способу 
доступу Учасника до них, оплачується Учасником самостійно за власний рахунок і відповідає 
стандартній вартості послуги за тарифним планом оператора (виконавця) даної послуги. 

9.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, що мають 
відношення до реєстрації Учасників, зокрема (але не виключно), збої в роботі 
телекомунікаційних систем та/або приладів, використовуваних Учасниками для надсилання 
заявки та супутньої інформації на електронну адресу Ig@dom-i.kiev.ua. 

9.4. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за інші обставини, не залежні від їх волі. 
 

Відповідальність 
9.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за будь-які технічні збої, що мають 

відношення до реєстрації Учасників, а також інші обставини, не залежні від їх волі, зокрема 
(але не виключно): 

• за недоставку відповіді Одержувачу заохочення, якщо його мобільний телефон вимкнений або 
знаходиться поза зоною дії мережі оператора протягом більш ніж 6 (шість годин) поспіль; 

• за всі будь-які збої в роботі мережі Інтернет; 

• за неможливість Інтернет-реєстрації протягом доби внаслідок збоїв роботи сторінки Конкурсу 
Ig@dom-i.kiev.ua  (в такому випадку Учаснику необхідно повторити спробу) за будь-які збої в 
роботі приладів, використовуваних Учасниками для реєстрації чеків. 

 
10. Обробка персональних даних:  

10.1. телефонні номери, використані для реєстрації участі в Конкурсі та особисті 
(персональні) дані Учасників для отримання заохочень Конкурсу, визначені п.7 цих 
Правил, становлять інформацію з обмеженим доступом (надалі «Дані»); 

10.2. під час та за результатами Конкурсу Виконавець формує з одержаних Даних 
Базу під назвою номінація від ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» «Використання матеріалів ТМ 
Caparol в інтер’єрах»  (надалі «База»); Власником (володільцем) бази є Організатор, 
розпорядником Бази є Виконавець Конкурсу. 

10.3. мета збору і обробки даних Бази: 

• фіксація факту участі в Конкурсі; 

• інформування Учасника про хід та/або результати його участі в Конкурсі,  

• надання Учаснику допоміжних вказівок за умовами Конкурсу; 

• перевірка повноти і правильності виконання Учасником умов Конкурсу, необхідних для 
отримання заохочень; 

• вручення заохочень Конкурсу (оформлення та доставка заохочень, нарахування і сплата 
передбачених чинним законодавством податків і зборів, що виникають в результаті вручення 
заохочень); 

• зберігання бухгалтерської та фінансової звітності за фактом проведення Конкурсу та вручення 
заохочень;  

• добровільне отримання Учасником рекламної інформації про інші рекламні заходи та продукцію 
Компанії ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» після закінчення цієї Акції. 

10.4. Учасник, інформація про якого внесена до Бази, має право знати про місцезнаходження 
Бази, отримувати інформацію про умови надання доступу до даних, на доступ до своїх Даних, 
отримати підтвердження того, що такі Дані існують, дізнатися їхній зміст і походження, 
перевірити їхню правильність, а також право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або 
знищення своїх Даних, якщо ці дані є недостовірними, та інші права, передбачені Законом 
України про захист персональних даних; 

10.5. Учасники є вільними у передачі їх Даних Організатору та Виконавцю Конкурсу; відмова 
залишити свої Дані є унеможливлює участь в Конкурсі і є відмовою від участі в розподілі та 
отриманні заохочень; 

10.6. в межах реалізації цієї Акції обробка Даних відбувається з використанням 
автоматизованих засобів і процесів, що здатні гарантувати збереження конфіденційності та 
обмежений доступ до них; обробка проводиться за адресою Виконавця та здійснюється 
винятково уповноваженим персоналом, з обов’язковим дотриманням вимог щодо збереження 
конфіденційності; для запобігання втрати, знищення, пошкодження, незаконного або 
неправомірного використання та неавторизованого доступу до Даних вживаються спеціальні 
заходи безпеки; 

10.7. оновлення Даних в Базі після їх використання у відповідній рекламній акції не 
передбачається (окрім випадків, коли Учасник бажає оновити Дані для отримання рекламної 
інформації);  

10.8. на Учасника покладаються всі ризики та відповідальність за правильність, повноту і 
правомірність надання Даних (наприклад, якщо він допускає в Даних помилки, передає чужі 
Дані, або у встановлених законом випадках не має права передавати Дані про себе);  



Стор.6 з 6 

 

10.9. при одержанні Даних розуміється, що вони надані особою та/або її уповноваженим 
представником свідомо, добровільно та на законних підставах. Виконавець не несе 
відповідальності у разі подальшого виявлення випадків, коли: 

• Дані були передані особою, яка одержала їх незаконно або не мала права на їх передачу; 

• використання Даних категорії осіб, до якої належить учасник рекламної акції, заборонено 
законодавством; 

• зміни рішення особи щодо передачі її Даних після того, як вони були використані. 
При виявленні вищевказаних фактів та заперечення проти використання Даних Учасник 
повинен негайно звернутися за контактними реквізитами, вказаними в частині 5 цього пункту 
15 із письмовою заявою, а Власник/Розподрядинк бази  знищують його Дані в Базі (якщо вони 
іще не буди використані) або припиняють будь-яке подальше їх використання (якщо знищення 
неможливе) та за можливості знеособлюють їх; 

10.10. прийняття Учасником заохочення Конкурсу на підставі його Даних є 
підтвердженням його згоди на передачу та обробку таких Даних незалежно від 
способів їх надходження і не допускає зміни або вилучення цих даних із 
бухгалтерської звітності за результатами проведених Конкурсів. 
 

11. Інші умови:  
11.1. факт реєстрації у Конкурсі шляхом надсилання всієї необхідної інформації на 

електронну адресу  Ig@dom-i.kiev.ua, а рівно факт участі в Конкурсі, означає повну згоду 

Учасників з даними правилами Конкурсу, в тому числі безумовну згоду з тим, що: 

• ім'я, вік, місто проживання Учасника, будуть оприлюднені під час оголошення результатів 
розіграшу заохочень Конкурсу – в будь-якій формі, в будь-яких джерелах, протягом 
необмеженого терміну, як в Україні, так і за кордоном, без виплати будь-яких винагород; 

• ім’я (ПІБ), вік, зображення та інтерв'ю Учасника можуть бути використані Організатором в 
рекламних цілях, в будь-якій формі, в будь-яких джерелах, протягом необмеженого терміну, як в 
Україні, так і за кордоном, без виплати будь-яких винагород, про що Учасник зобов'язується 
надати Організаторові відповідну письмову згоду на його прохання;  

11.2. Організатор/Виконавець залишають за собою право не вступати в письмові переговори 
або інші контакти з Учасниками Конкурсу;  

11.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання 
заохочення Учасником, після його здобуття;  

11.4. з моменту здобуття заохочення Учасником він несе ризик наслідків його використання, 
його випадкової загибелі, втрати або псування; 

11.5. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд можуть визнати недійсними всі заявки 
на участь (реєстрацію), а також заборонити подальшу участь в даному Конкурсі будь-якій 
особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів 
Конкурсу, або ж діє, порушуючи дані Правила, діє деструктивним чином або здійснює дії з 
наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка 
може бути пов'язана із даним Конкурсу; 

11.6. якщо з будь-якої причини будь-який аспект даного Конкурсу не може проводитися так, як 
це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, 
неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, 
фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою 
Організатором/Виконавцем, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, 
цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець може на свій власний 
розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж 
визнати недійсними будь-які реєстрації;  

11.7. терміни, що використовуються в даних Правилах, відносяться виключно до даного 
Конкурсу; 

11.8. всі відносини, що не врегульовані цими Правилами і  стосуються проведення даного 
Конкурсу, регулюються згідно чинного законодавства України;  

11.9. в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, остаточне рішення 
приймається Організатором;  

11.10. результати Конкурсу та рішення Організатора з усіх питань, пов'язаним з проведенням 
Конкурсу, є остаточними і не підлягають перегляду; 

11.11. відповідальним за нарахування та сплату податку з доходів фізичних осіб є Організатор 
Конкурсу; 

11.12. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового 
виконання даних Правил. 

 
 


