ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ В ЗАХОДІ
з умовною назвою «Сезон чорничних розваг»
(далі – «Правила» та «Захід» відповідно)
1. Організатор та спонсор Заходу
1.1. Організатором Заходу є Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Менеджмент Інтертеймент
Індастрі», адреса: 04060, м. Київ, вулиця Щусєва, будинок 10-А, приміщення 119; код ЄДРПОУ: 34696168; надалі
– «Організатор».
1.2. Спонсором Заходу є ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», адреса: 69076, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул.
Василя Стуса, буд 6; ЄДРПОУ: 00377511, надалі – «Спонсор».
1.3. Партнерами Заходу є:
1.3.1. Dream bar, м. Київ, вул. Прорізна, 25; https://www.facebook.com/dreambarua
1.3.2. Blow & Go, м. Київ, вул. Жилянська, 59; https://www.facebook.com/blow.and.go.kiev
1.3.3. Lumberjack, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15; https://www.facebook.com/lumberjack.barberhouse
1.3.4. rumi beauty bar, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 20; https://www.facebook.com/pages/Rumi-BeautyBar/1859806847637096
1.3.5. LIBRO dry bar, м. Одеса, пров. Онілової, 18, https://www.facebook.com/LIBROdrybar
1.3.6. Vip club, м. Харків, пр-т Науки, 77; https://www.facebook.com/SalonVIPCLUB77
1.3.7. The Gloss Beauty Salon & Brow Bar; м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 37;
https://www.facebook.com/theglossdp.
2. Учасники Заходу
2.1. Брати участь в Заході можуть усі громадяни України, які постійно проживають в Україні та яким на початок
проведення Заходу виповнилось 18 років (мають повну діє- та правоздатність) (надалі – «Потенційні учасники
Заходу»). Потенційні учасники Заходу можуть стати учасниками Заходу за умови виконання ними умов участі в
Заході.
2.2. Учасниками Заходу не визнаються і не мають права брати участь в Заході:
1) особи, яким на момент проведення Заходу не виповнилося 18 років;
2) особи, які не виконали умов цих Правил;
3) нерезиденти України;
4) власники та працівники Організатора, партнерів, а також інших осіб, залучених до проведення Заходу, а
також безпосередні члени їх родин.
Під безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи сестри, дідусі
та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення до власників та працівників
Організатора Заходу.
5) будь-які юридичні особи.
3. Мета, строк та місце проведення Заходу
3.1. Захід спрямований на просування рекламних послуг, що надаються Організатором Заходу, і проводиться з
метою залучення уваги потенційних клієнтів до Організатора, зазначених послуг, а також з метою стимулювання
клієнтів на придбання зазначених послуг.
3.2. Період проведення заходу 08.07.2017 – 05.08.2017. Захід проводиться 08 липня 2017 року, 15 липня 2017
року, 22 липня 2017 року, 29 липня 2017 року та 05 серпня 2017 року (далі – «Період проведення Заходу»).
3.3. Захід проводиться у таких салонах (надалі разом «салони», а окремо «салон»):
3.3.1. Dream bar, м. Київ, вул. Прорізна, 25;
3.3.2. Blow&Go, м. Київ, вул. Жилянська, 59;
3.3.3. Lumberjack, м. Київ, вул. Нижній Вал, 15;
3.3.4. rumi beauty bar, м. Львів, вул. Богдана Хмельницького, 20;
3.3.5. LIBRO dry bar, м. Одеса, пров. Онілової, 18;
3.3.6. Vip club, м. Харків, пр-т Науки, 77;
3.3.7. The Gloss Beauty Salon & Brow Bar; м. Дніпро, пр-т Дмитра Яворницького, 37;
(далі – «Територія проведення Заходу»).
4. Умови та порядок участі в Заході
4.1. Для набуття статусу Учасника Заходу особі, яка відповідає вимогам статті 2 цих Правил, необхідно
підписатись на сторінку заходу “Сезон чорничних розваг #Blueberrysummer” на сайті facebook.com
(https://www.facebook.com/events/1854000041587395)
4.2. Обрати один з салонів, визначених у п. 3.3 цих Правил та залишити його порядковий номер в коментарях
до актуальної публікації на сторінці заходу (наприклад, “1”)
5. Подарунки Заходу
5.1. Подарунком Заходу є: фарбування / тонування/ тимчасове фарбування / кольоровий акцент волосся
Учасника Заходу (на вибір Учасника Заходу) у чорничний колір - 140 (сто сорок) Подарунків.
5.2. Кількість Подарунків обмежена і складає кількість, зазначену в п. 5.1. цих Правил.

5.3. Організатор Заходу залишає за собою право збільшити/зменшити кількість Подарунків. Якщо такі зміни
будуть мати місце, Організатор Заходу повідомляє про них в порядку, передбаченому в п. 7.1. цих Правил.
5.4. Організатор Заходу та/або залучені ним треті особи забезпечують передачу/вручення Подарунків Заходу
Переможцям Заходу.
5.5. Оподаткування Подарунків відбувається відповідно до вимог чинного законодавства України.
5.6. Переможець Заходу може отримати Подарунок Заходу лише один раз за весь період проведення Заходу.
6. Проведення визначення Переможців Заходу та отримання Подарунків.
6.1. Визначення Переможців Заходу відбувається шляхом випадкової вибірки з використанням ресурсу
random.org таким чином:
06 липня 2017 року відбувається визначення 28 (двадцяти восьми) Переможців Заходу, які отримають
Подарунки Заходу 08 липня 2017 року, серед всіх Учасників, які виконали пункти 4.1 та 4.2 цих правил з 04
по 06 липня 2017 року до 12:00, по 4 (чотири) Переможці для кожного з салонів;
12 липня 2017 року відбувається визначення 28 (двадцяти восьми) Переможців Заходу, які отримають
Подарунки Заходу 15 липня 2017 року, серед всіх Учасників, які виконали пункти 4.1 та 4.2 цих правил з 07
по 12 липня 2017 року до 12:00, по 4 (чотири) Переможці для кожного з салонів;
19 липня 2017 року відбувається визначення 28 (двадцяти восьми) Переможців Заходу, які отримають
Подарунки Заходу 22 липня 2017 року, серед всіх Учасників, які виконали пункти 4.1 та 4.2 цих правил з 13
по 19 липня 2017 року до 12:00, по 4 (чотири) Переможці для кожного з салонів;
26 липня 2017 року відбувається визначення 28 (двадцяти восьми) Переможців Заходу, які отримають
Подарунки Заходу 29 липня 2017 року, серед всіх Учасників, які виконали пункти 4.1 та 4.2 цих правил з 20
по 26 липня 2017 року до 12:00, по 4 (чотири) Переможці для кожного з салонів;
02 серпня 2017 року о 13.00 відбувається визначення 28 (двадцяти восьми) Переможців Заходу, які
отримають Подарунки Заходу 05 серпня 2017 року, серед всіх Учасників, які виконали пункти 4.1 та 4.2 цих
правил з 27 липня по 02 серпня 2017 року до 12:00, по 4 (чотири) Переможці для кожного з салонів.
6.2. При кожному визначенні Переможців Заходу відбувається визначення 4 (чотирьох) резервних переможців
Заходу.
6.3. Результати визначення Переможців Заходу публікуються на сторінці заходу “Сезон чорничних розваг
#BlueberrySummer” на сайті facebook.com під відповідною публікацією.
6.4. Результати визначення є остаточними та не підлягають оскарженню.
6.5. Учасник Заходу, визначений Переможцем Заходу, буде повідомлений про перемогу в Заході одразу після
визначення Переможців за номером телефону, наданим при реєстрації, або шляхом надсилання повідомлення
через сторінку в соціальній мережі. У разі якщо Переможець підтверджує згоду на отримання Подарунку, його
контакти передаються відповідному Партнеру Заходу і Партнер Заходу домовляється з Переможцем про час та
інші деталі отримання Подарунку. У разі якщо Учасник Заходу не відповідає на дзвінок Організатора Заходу або
не відповідає на повідомлення протягом 12 годин, право на отримання Подарунку переходить до резервного
переможця Заходу. Організатор Заходу не проводить повторне повідомлення Переможців Заходу про їх
перемогу.
6.6. Переможець повинен надіслати Організатору Заходу скани паспорту громадянина України та
ідентифікаційного коду такого Переможця для здійснення оподаткування вартості Подарунку. У разі відмови
Переможця від надання Організатору сканів паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду
Переможця, Переможець втрачає право на отримання Подарунку, що вважається відмовою Переможця від
отримання Подарунку. Право на отримання Подарунку у такому разі переходить до резервного переможця.
6.7. Переможець Заходу пред’являє оригінал паспорта або посвідчення водія для отримання Подарунку Заходу.
6.8. Переможець Заходу надає згоду на проведення фото та/або відео зйомки процесу вручення йому
Подарунку, а також на використання Організатором отриманих фотозображень та відеоматеріалів з
інформаційною та/або рекламною метою.
6.9. Переможець Заходу зобов’язується викласти своє фото після отримання Подарунку (з пофарбованим /
тонованим / тимчасово пофарбованим / кольоровим акцентом волосся Переможця Заходу у чорничний колір) у
соціальній мережі facebook та/або інших соціальних мережах з хештегом #BLUEBERRYSUMMER та/або
#SMRSB у день отримання Подарунку, а також надає право Організатору, Партнерам та Спонсору Заходу
опублікувати його фото, зроблене у салоні, у соціальних мережах, в тому числі, але не обмежуючись, в
рекламних матеріалах.
6.10. Організатор не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких суперечок стосовно Подарунків
Заходу, не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Заходу і
прав на одержання Подарунків Заходу. Організатор не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін
у будь-яких суперечках.
6.11. Організатор не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Заходу, в
т.ч. інформації щодо контактів з ними.
6.12. Відмова Переможця Заходу від отримання Подарунку та/або від надання скан копій його паспорта
громадянина України та ідентифікаційного коду, позбавляє Переможця Заходу права на отримання Подарунку
Заходу та вважається відмовою Переможця Заходу від отримання ним Подарунку Заходу. У такому випадку
право на отримання Подарунку Заходу переходить до резервного переможця Заходу згідно умов цих Правил.

Будь-які претензії Учасника, визначеного Переможцем Заходу, з цього приводу не приймаються і не
розглядаються Організатором.
6.13. У разі відсутності у Переможця Заходу можливості/бажання використати/отримати Подарунок Заходу з
причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Переможцю Заходу жодних компенсацій,
пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Подарунка Заходу.
6.14. Грошовий еквівалент Подарунків Заходу не видається. Заміна Подарунків Заходу іншими товарами/
послугами не допускається.
7. Персональні дані
7.1. Інформація, що надається Учасниками Заходу, відноситься до персональних даних і охороняється
відповідно до законодавства України.
7.2. Беручи участь в Заході, кожен Учасник свідчить і підтверджує, що він ознайомлений з тим, що добровільне
надання ним його персональних даних є згодою на їх обробку Організатором Заходу на власний розсуд будьякими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству
України, на безстроковій основі, зокрема, для вручення Подарунків Заходу, підготовки статистичної інформації
тощо.
7.3. Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні
переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи
статевого життя – НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.
7.4. Володільцем персональних даних Учасників Заходу є Організатор Заходу.
7.5. Своєю участю в Заході Учасник надає Організатору право передавати його персональні дані в обсязі, що
виправданий поставленою метою, третім особам, якщо така передача пов’язана зі здійсненням Організатором
своїх обов’язків щодо даного Заходу (у тому числі, але не винятково – надання інформації до державних органів,
банківських установ тощо). При цьому Учасники погоджуються, що Організатор не буде повідомляти їх, як в
письмовій так і в усній формі, про кожен випадок передачі персональних даних Учасників третім особам.
7.6. Обробка персональних даних може здійснюватися Організатором самостійно, або може бути передана
іншим третім особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
7.7. Беручи участь в Заході, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, що стосуються збору,
обробки, використання, зберігання і поширення його персональних даних, а також цим підтверджує, що
Організатор та інші треті особи звільнені від зобов'язання направляти Учаснику письмове повідомлення про
права, мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані Учасника.
7.8. Персональні дані зберігаються до їх відкликання за письмовим проханням Учасника Заходу. У разі
відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Заходу та/або
до отримання заохочень Заходу.
7.9. Організатор не несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від неправомірного доступу
до них, включаючи знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також
інших неправомірних дій. Так само як Організатор не несе будь-якої відповідальності за порушення прав третіх
осіб в результаті дій Учасника з розміщення таких персональних даних.
8. Способи та порядки інформування Учасників Заходу про строки та умови її проведення
8.1. Інформування Учасників Заходу та потенційних Учасників Заходу про умови участі в Заході здійснюється
шляхом розміщення інформації на сторінці “Сезон чорничних розваг #BlueberrySummer” ” на сайті facebook.com.
8.2. Правила та умови Заходу можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Заходу протягом усього
терміну проведення Заходу. Зміна та/або доповнення Правил та умов Заходу можливі шляхом оприлюднення
в порядку, що визначений для інформування про умови участі в Заході. Такі зміни та доповнення набувають
чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо
змінами/доповненнями до Правил.
9. Інші умови
9.1. Організатор Заходу не несе жодної відповідальності за не проведення Заходу, або не вручення Подарунків
Заходу у випадку настання таких форс-мажорних обставин як: стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будьякого характеру на Території проведення Заходу, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві, яке діє на
Території проведення Заходу, інші непідвласні контролю з боку Організатора Заходу обставини, що
перешкоджають в проведенні Заходу та врученні Подарунків Заходу.
9.2. Організатор Заходу не несе відповідальність за неможливість отримання Переможцем Заходу Подарунку з
будь-яких причин, які не залежать від Організатора, в т.ч. з причини зазначення Учасником Заходу
неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Заході. При цьому такий
Переможець Заходу позбавляється права на отримання від Організатор Заходу будь-якої компенсації.
9.3. Організатор Заходу не несе відповідальності відносно майбутнього використання Подарунку Заходу.
9.4. Переможець Заходу погоджується, що у разі отримання ним Подарунку Заходу, його особисті дані, які були
надані Організатору, а також фіксація самого процесу вручення Подарунку Заходу, можуть використовуватися
у друкованих, аудіо- та відео матеріалах без додаткової спеціальної згоди Переможця Заходу, і таке
використання ніяким чином Переможцю Заходу не оплачується.

9.5. Беручи участь в Заході, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безоплатне використання
Організатором, Спонсором та Партнерами Заходу з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами,
що не порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), його імені, прізвища,
а також фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право
публікації (у т. ч. його імені і зображення вміщене у фотографії) у ЗМІ, будь-яких друкованих, аудіо та
відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а також для надсилання інформації,
повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом
використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором ,Спонсором та
Партнерами Заходу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.
296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. Учасник також погоджується надавати на запит Організатора
письмове погодження на безоплатне використання його імені, прізвища, а також фотографії, інтерв’ю або інших
матеріалів
9.6. Організатор Заходу не несе відповідальності за неможливість отримання Переможцем Заходу Подарунку
Заходу у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Організатора (відсутність
необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу операторів зв’язку України.
9.7. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань та/або питань, неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором
Заходу. Рішення Організатора Заходу є остаточним та оскарженню не підлягає.
9.8. Під час проведення Заходу чи після його закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з
потенційними учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов
проведення, визначення Переможців Заходу на умовах Заходу чи будь-яких інших подібних питань щодо
Заходу.

