ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
ПРОВЕДЕННЯ ЗАОХОЧУВАЛЬНОЇ АКЦІЇ ПІД УМОВНОЮ НАЗВОЮ
«ДОПОМОЖЕМО ОДИН ОДНОМУ»
(НАДАЛІ – «ПРАВИЛА»)

ОРГАНІЗАТОР та ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ «ДОПОМОЖЕМО ОДИН ОДНОМУ»:
КП «Чигирин» Чигиринської міської ради, ЄДРПОУ 36783147; вул. Енергетиків, 11/1, м. Чигирин,
Чигиринський район, Черкаська область, 20901, Україна, тел.: (04730) 6-01-89 (надалі «Організатор»).

УМОВИ УЧАСТІ В ЗАОХОЧУВАЛЬНІЙ АКЦІЇ «ДОПОМОЖЕМО ОДИН ОДНОМУ» (НАДАЛІ «АКЦІЯ»):

1. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які постійно
проживають на території України, досягли повноліття (18 років) та які в період
проведення Акції належним чином виконали всі правила та умови цієї Акції, що
наведені нижче.
2. Акція проводиться по відношенню до своєчасної оплати отриманих послуг з
водопостачання та водовідведення (при його наявності) (надалі - «ПОСЛУГИ»), та
зазначенням періоду Акції з 01.05.2019 р. до 01.11.2020 р., виконавцем яких є
Організатор.
3. Щоб стати Учасником Акції, особа має своєчасно оплачувати вартість
отриманих послуг до останнього дня місяця.
Отримання гарантованих заохочень можливе із урахуванням положення цього
пункту Правил.
4. Організатор та Виконавець надають заохочення в межах наявного фонду
заохочень, відповідно до виконаних умов Акції.
5. Фонд заохочень Акції:

1. Мультиварка Philips.
2. Мікрохвильова піч Samsung.
3. Пилосмок Rowenta.
4. Смартфон Xiaomi Redmi.
5. Блендер Bosch.
6. Телевізор Samsung
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ФОНДУ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ СКЛАДАЄ 6 (ШІСТЬ) ОДИНИЦЬ
ЗА ВЕСЬ ПЕРІОД АКЦІЇ.
Кількість заохочень Акції обмежена і становить вищезазначену кількість.
Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі кількості
заохочень Акції, що зазначена вище.

6. З метою попередження зловживань, до участі в акції не допускаються
працівники Організатора та Виконавця.
7. Не визнаються Учасниками Акції і не мають права брати в ній участь:
працівники Організатора/Виконавця Акції та/або будь-яких інших осіб, які беруть
участь в підготовці, організації та проведенні Акції, а також їх близькі родичі
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), неповнолітні, іноземці, особи без
громадянства, недієздатні особи і особи, які не відповідають вимогам даних
Правил.
8. Організатор/Виконавець Акції не зобов’язаний відповідати на листи Учасників
Акції, що надходять на абонентську скриньку Акції.
9. Учасники Акції несуть повну відповідальність за правильність, достовірність
та чіткість зазначення всієї інформації, що надається ними для участі в Акції.
10. Зовнішній вигляд заохочень Акції (розмір, вид тощо), зазначених в рекламних
матеріалах, які будуть поширюватись, в будь-який спосіб, Виконавцем та/або
Організатором Акції та/або розміщені на інтернет-сайтах протягом періоду
проведення Акції (згідно з п. 5 даних Правил), може відрізнятись від реального
зовнішнього вигляду заохочень Акції.
11. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо договорів
приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом
приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції
всі Учасники Акції свідчать і підтверджують, що ознайомлені і повністю
погоджуються з умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.
ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ:

12. Акція проводиться на території м. Чигирин у період з «22» квітня 2020 року по
«06» листопада 2020 року включно (далі також «строк проведення Акції» або
«період Акції»).
13. Акція проходить в два етапи розіграшів. Перший етап відбудеться «05»
червня 2020 року о 16:30 год. Розігруються перші п'ять призів. Другий етап - «06»
листопада 2020 року о 16:30 год. Розігрується головний приз — Телевізор
Samsung.
14. Платежі, які будуть проведені споживачем за кожен поточний місяць після
«01» травня 2020 року або після «01» листопада 2020 року (дата оплати
визначається за банківською випискою), до участі в Акції не приймаються.
Особи, які здійснювали платежі без дотримання визначених термінів не можуть
претендувати на отримання будь-якого заохочення Акції.
УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ:

15. В першому етапі розіграшу заохочення отримають лише 5 (П'ять) учасників,
які не матимуть заборгованості як на «01» травня 2020 року, так і на «01» червня
2020 року.
16. В другому етапі розіграшу заохочення отримає лише 1 (Один) учасник, який не
матиме заборгованості як на «01» травня 2020 року, так і на «01» червня 2020
року, на «01» липня 2020 року, на «01» серпня 2020 року, на «01» вересня 2020
року, на «01» жовтня 2020 року та на «01» листопада 2020 року.
ПОРЯДОК І ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ:

17. Проведення розіграшу Акції відбудеться Виконавцем за юридичною адресою,
виключно для Учасників, які належним чином та в повному обсязі виконали усі
умови даних Правил.
18. Отримання цих заохочень здійснюється Учасниками самостійно на місці
проведення розіграшу в день розіграшу.
19. Виграні заохочення, що не будуть отримані Учасниками Акції за вказаною
Організатором адресою протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів від дати
проведення

розіграшу,

залишаються

в

Організатора.

В

цьому

випадку

вважається, що такий Учасник добровільно відмовився і автоматично втрачає
право на отримання заохочення від Організатора/Виконавця Акції, а Організатор
залишає за собою право розпорядитися цим заохоченням Акції на власний
розсуд.
ІНШІ УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ:

20. Отримання заохочень Акції допускається лише особами, що отримали на них
право згідно з умовами цих Правил, і виключно в порядку, установленому цими
Правилами. У випадку, якщо Учасник з будь-яких причин не може отримати
Гарантоване заохочення Акції особисто, такий Учасник має право звернутись до
Організатора з проханням надати вигране заохочення безпосередньо по місцю
проживання зручним для нього способом доставки.
21. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх документів які
підтверджують особу та право власності/користування об'єктом нерухомого
майна є необхідною умовою отримання

заохочення Акції. Невиконання будь-

яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Учасника
права на одержання

заохочення Акції. При цьому, відповідний Учасник

вважається таким, що добровільно відмовився від отримання відповідного
заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції
будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.
22. Заохочення Акції не підлягають обміну, в тому числі на грошовий еквівалент.
Організатор має право замінити Гарантовані заохочення Акції, які беруть участь в

Акції, на інші аналогічні, та змінити умови Акції за умови попереднього
оповіщення на сайті kpchigirin.com.ua про таку заміну.
23. Організатор/Виконавець Акції і пов'язані з Акцією особи не несуть
відповідальності

стосовно

подальшого

використання

заохочень

Акції

Учасниками після їх одержання за неможливість Учасників Акції скористатись
наданими заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання
заохочень Учасниками Акції Організатор/Виконавець Акції й пов'язані з Акцією
особи не відповідають за подальшу долю заохочень.
24. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за неможливість
Учасників Акції отримати або скористатися

заохоченнями Акції з будь-яких

причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з відсутністю в нього необхідних
документів, а також при відсутності особи, що здобула право на отримання
заохочення Акції, неможливості її повідомлення про відповідне заохочення Акції
так, як це вказано вище, тощо.
25. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальність за якість заохочень
Акції, всі такі претензії пред'являються їх виробникам згідно з гарантійними
зобов'язаннями таких виробників.
26. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання форсмажорних обставин, таких як зокрема стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії
будь-якого

характеру

антитерористичних

(в

т.ч.,

операцій,

дії

але

не

карантину),

обмежуючись,
блокади,

проведення

суттєві

зміни

у

законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні
контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини, що підтверджується
довідкою

Торгово-промислової

палати

України,

або

іншим

відповідним

документом.
27. Отримати заохочення Акції відповідний Учасник Акції може лише особисто. Не
допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання заохочення
Акції, де заохочення Акції, або право на його отримання буде предметом угоди
або засобом платежу, або виступати як предмет застави.
28. Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за несвоєчасну
доставку або недоставку заохочення службою доставки. Всі претензій щодо
пошкодження,

псування,

втрати,

несвоєчасної

доставки

або

недоставки

заохочення Учаснику слід адресувати безпосередньо службі доставки.
ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ:

29. Офіційні Правила Акції публікуються на сайті kpchigirin.com.ua.
30. Список переможців Акції буде опублікований на сайті kpchigirin.com.ua в дні
проведення розіграшів.
31. Для учасників, які перемогли в розіграші, але не змогли бути присутніми,
Організатор вчиняє всіх заходів по їх інформуванню.
ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ:

32. У разі виникнення будь-яких спорів стосовно тлумачення умов проведення
Акції офіційним визнається тлумачення Організатора, яке є остаточним і
обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення
Організатора/Виконавця

з

усіх

питань,

пов'язаних

із

проведенням

Акції

вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються
на всіх Учасників Акції.
33. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої
ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними та адресу).
34. Організатор/Виконавець Акції і пов'язані з організацією/проведенням Акції
особи

не

несуть

відповідальності

за

неможливість

надіслання/надання/використання заохочень Акції Учасникам Акції з будь-яких
причин, що не залежать від Організатора/Виконавця, в т.ч. у випадку, якщо
контактна адреса, ім’я та/або прізвище, номер телефону або інший спосіб зв’язку
з Учасником були вказані неправильно та/або нерозбірливо, змінено тощо. При
цьому, такий Учасник не має права на одержання будь-якої компенсації, в т.ч.
грошової.
35. Отримуючи заохочення від Акції, Учасник тим самим підтверджує свою явну
згоду на збір та обробку Виконавцем/Організатором його персональних даних,
зазначених в особовій справі абонента та договорі про надання послуг
(перелічених в п.1. цих Правил вище: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний
телефон, повну поштову адресу з індексом), з метою належного виконання
Виконавцем/Організатором умов цих Правил Акції, зокрема, але не обмежуючись,
в частині перевірки належного виконання цих Правил Акції, визначення
Учасників Акції, які здобули право на отримання

заохочення Акції, відправки

(вручення) заохочень Акції таким Учасникам, що належним чином та в повному
обсязі виконали умови цих Правил та були визнані такими, що здобули право на
отримання відповідного заохочення Акції. Учасник, який здобув право на
отримання

заохочення

Акції,

надає

свою

згоду

на

розміщення

Організатором/Виконавцем інформації про нього: прізвища, ініціалів,

на сайті

kpchigirin.com.ua з метою інформування учасників Акції про Власників заохочень
Акції. Організатор/Виконавець гарантують, що отримані персональні дані
Учасника не будуть розміщені у вільному та неконтрольованому доступі,
передані третім особам, що не мають жодного відношення та/або не залучені до
проведення Акції (окрім служби доставки), а також будуть використовуватися
виключно з метою, передбаченою цими Правилами, згідно з ЗУ «Про захист
персональних даних» протягом розумного та необхідного для досягнення мети
збору та обробки персональних даних строку. Учасник Акції має право в будьякий момент відкликати свою згоду на збір та обробку його персональних даних,
попередньо письмово повідомивши про таке Організатора та/або Виконавця
відповідно. Організатор/Виконавець не несуть жодної відповідальності за
неможливість доставки заохочення Учаснику Акції, у випадку відкликання таким

Учасником своєї згоди на збір та обробку його персональних даних до моменту
фактичної відправки заохочення.
36. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою повну
згоду

на

безкоштовне

використання

наданої

ним

інформації

про

себе

Організатором/Виконавцем Акції, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою
методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі
третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища або
інших матеріалів про неї/нього, в т.ч. право публікації в засобах масової
інформації, будь-яких друкованих, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а
також для надсилання інформації, СМС-повідомлень, про наступні активності
Організатора на номер мобільного телефону/адресу, повідомлень, без будь-яких
обмежень за територією, часом та способом використання і таке використання
жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором Акції та/або будь-якою
третьою особою, а також з метою виконання вимог чинного законодавства
України, щодо податків та в сфері бухгалтерського обліку зокрема для
проведення даної заохочувальної Акції згідно з цими офіційними правилами
Акції. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308
Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
Учасник має право в будь-який момент відмовитися від отримання СМСповідомлень (в т.ч. рекламного характеру) про наступні активності Організатора,
попередньо повідомивши Організатора про таке рішення.
37. Учасник Акції, як суб'єкт персональних даних, має право:
- на отримання відомостей про місцезнаходження Організатора/Виконавця
як володільця / розпорядника його персональних даних;
- вимагати від Організатора/Виконавця як володільця / розпорядника його
персональних даних, уточнення своїх персональних даних;
- застосовувати передбачені законом засоби правового захисту в разі
порушення законодавства про захист персональних даних;
- відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши
відповідного
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не

вимагається

чинним

законодавством України, зокрема, але не обмежуючись податковим
законодавством.
38. Персональні дані Учасника Акції зберігаються в базі персональних даних
«Переможці», власником якої є Організатор/Виконавець.
39.

Обробка

персональних

даних

може

здійснюватися

Організатором/Виконавцем самостійно, або може бути передана третім особам з
умовою збереження конфіденційності.
40. Учасники Акції розуміють та згодні дотримуватись умови, що вони можуть
надавати засобам масової інформації відомості стосовно участі в Акції та

отримання заохочень Акції лише за наявності окремої в кожному випадку
письмової згоди КП «Чигирин».
41. Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не вступають в будь-які
спори стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на одержання
заохочення

Акції.

Організатор/Виконавець

Акції

не

беруть

на

себе

відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких спорах.
42. Організатор та Виконавець Акції мають право залучати третіх осіб для
повного та/або часткового виконання зобов’язань за даними Правилами.
43. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт
ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.
44. Дана Акція не є лотереєю, або послугою у сфері грального бізнесу.
45. Переможці Акції визначаються шляхом жеребкування.
46. Дана акція діє лише для споживачів фізичних осіб.

