ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Безоплатної рекламної Акції «Вигравайте квитки на концерт Океану Ельзи»
1.

Замовник та Організатор Акції.

1.1. Замовником Акції є ПрАТ «Київстар», місцезнаходження якого: 03113, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 53.
1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТМА КОМ'ЮНІКЕЙШНЗ», місцезнаходження якого:
04080, м. Київ, Подільський район, вулиця Кирилівська, будинок 13А
2.

Мета проведення Акції.

2.1. Акція спрямована на збільшення продажів смартфонів, стартових пакетів, послуги «Домашній інтернет», послуги
переходу на інший стартовий пакет з метою збільшення обсягу пакетних даних, послуги «Київстар Все Разом», Ця Акція
не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику, грою, і не переслідує мети отримання прибутку.

3.

Період проведення Акції.

3.1. Період проведення Акції: з 01 серпня по 15 серпня 2017 р. (включно), протягом робочих годин магазинів «Київстар»,
визначених у п. 4.1. цих Правил.
4. Територія проведення Акції.
4.1. Територія проведення Акції: м. Харків, магазини «Київстар», що знаходяться за такими адресами:
пр. Гагаріна, 22;
пр. Олександрівський (був. Косіора), 97;
пр. Ювілейний (був. 50-річчя ВЛКСМ), 57а;
вул. Академіка Павлова, 321;
вул. Героїв Праці, 7 (ТРЦ Караван);
пр. Героїв Сталінграда, 134-3;
вул. Валентинівська (був. Блюхера), 21;
пр. Науки (був. Леніна), 9;
вул. Блюхера, 37/128 (вул. Валентинівська);
вул. Сумська, 72;
пр. Московський, 256;
вул. 23 Серпня, 30;
м-н. Захисників України (пл. Повстання), 1;
вул. Різдвяна, 33;
вул. Героїв Праці, 9 (ТРЦ Дафи);
вул. Ярослава Мудрого (був. Петровського), 38;
вул. Героїв Праці, 13;
пр. Перемоги, 60;
вул. Полтавський шлях, 148/2 ;
пр. Гагаріна, 244-А;
вул. Конарєва (був. Червоноармійська), 8/10

5.

Учасники Акції.
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5.1. Учасниками Акції можуть бути всі громадяни України, що знаходяться на території проведення Акції, яким на момент
проведення Акції виповнилося 16 років та які виконали вимоги, необхідні для участі в Акції, а саме: завітали до магазину
Київстар, прослухали консультацію працівника Київстар, здійснили покупку товару або послуги, заповнили отриману від
працівника Київстар картку учасника Акції, залишили заповнену картку працівнику Київстар.
5.2. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
а) працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції;
б) чоловік або дружина та найближчі родичі осіб, які визначені, як працівники та представники Організатора, Замовника в
цих Правилах;
в) особи, яким не виповнилось 16 років.
5.3.Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
6.

Умови участі в Акції.

6.1.
Для участі в Акції Учасник, що відповідає умовам п. 5 цих Правил, в період з 01 серпня по 15 серпня 2017 р.
(включно) має виконати наступні дії:


завітати в один із магазинів Київстар у м. Харків, визначений п. 4.1. цих Правил;



придбати будь-який смартфон із асортименту магазину;



або придбати новий стартовий пакет, активувати його та здійснити перше поповнення на суму абонентського
платежу;



або перейти на один з тарифних планів, з метою збільшення об’ємів пакетних даних;



або підключити послугу «Домашній інтернет»;



або підключити послугу «Київстар Все Разом»;



надати свої персональні дані співробітнику магазину.

6.2.

Особи, які не виконали всіх умов, зазначених у п. 6.1. цих Правил, не можуть взяти участі в Акції.

7. Нагороди Акції.
7.1. Нагорода Акції – 2 (два) квитки* на концерт Океану Ельзи, що відбудеться 24 серпня 2017 року в м. Харків.
* під квитком мається на увазі запрошення на концерт Океану Ельзи
7.2. Кількість нагород Акції: 50.
7.3. Один Учасник Акції може отримати не більше однієї Нагороди Акції.
7.4. Характеристики Нагороди визначаються на розсуд Організатора та Замовника та можуть відрізнятися від зображень на
рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Нагород грошовим еквівалентом або будь-яким іншим матеріальним благом
не допускається. Нагороди обміну та поверненню не підлягають.
7.5. Відповідальність Організатора та Замовника обмежується кількістю Нагород, передбачених цими Правилами.
7.6. Оподаткування надання Нагород забезпечується Замовником відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.

Порядок визначення Учасників, які отримають Нагороди Акції.

8.1. Кожен учасник Акції, що виконає умови Акції згідно п. 6.1., має можливість бути обраним одним із Переможців Акції.
8.2. Визначення Переможців Акції відбувається Організатором Акції шляхом випадкової вибірки у такі строки:
-

10 серпня 2017 року відбудеться визначення 25 Переможців Акції серед усіх Учасників Акції, які виконали умови,
визначені п. 6.1. цих Правил, у період з 01 по 07 серпня 2017 року включно;

-

18 серпня 2017 року відбудеться визначення 25 Переможців Акції серед усіх Учасників Акції, які виконали умови,
визначені п. 6.1. цих Правил, у період 08 по 15 серпня 2017 року включно.

8.3. Організатор гарантує об’єктивність при визначенні Переможців Акції. Рішення щодо визначення Переможців Акції є
остаточним й оскарженню не підлягає.
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9.

Умови та строки отримання Нагород.

9.1. Період вручення нагород: з 10 серпня 2016р. по 22 серпня 2016 р. (включно).
9.2. Нагороди вручаються Учаснику Акції після визначення такого Учасника Переможцем Акції згідно п. 8. та за умови
надходження від Учасника всіх відомостей і дотримання ним інших умов цих Правил.
9.3. Після виконання умов Акції згідно пункту 8. цих Правил, Організатор телефонує та повідомляє Учасника Акції про деталі
отримання Нагороди.
9.4. Переможець зобов’язаний отримати свою Нагороду особисто в узгоджений з Організатором в телефонному режимі час
за адресою, яку визначив Організатор, як адресу доставки Нагороди.
9.5. Для отримання Нагороди Переможець зобов’язаний надати копію всіх заповнених сторінок паспорта громадянина
України, ксерокопію картки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи, підписати документ, що
посвідчує отримання Нагороди, та надати можливість Організатору або Замовнику сфотографувати Переможця з
Нагородою.
9.6. Учасник Акції має право відмовитись від Нагороди, подавши письмову заяву Організатору.
9.7. Відмова Учасника від виконання дій, визначених п. 9.5. цих Правил, вважається відмовою Учасника від отримання
Нагороди. Учасник Акції, який відмовився від виконання дій, визначених п. 9.5 цих Правил, не має права на отримання
жодних додаткових Нагород, компенсацій або будь-яких інших виплат від Організатора та Замовника Акції.
9.8. Нагороди Акції можуть бути отримані Учасниками Акції тільки на умовах цих Правил.
9.9. З моменту отримання відповідної Нагороди, Учасник Акції самостійно на свій розсуд використовує Нагороду Акції.
9.10. Організатор та Замовник не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання Нагороди Учасником Акції
після її отримання, за неможливість Учасника скористатись наданою Нагородою з будь-яких причин, а також за можливі
наслідки використання такої Нагороди.
9.11. Організатор та Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції,
в т.ч. інформації щодо контактів з ними.
9.12. Якщо будь-який Учасник Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора та/або Замовника (в тому числі
якщо адреса електронної пошти або інша інформація про Учасника Акції була змінена або була вказана невірно та інше)
не має можливості отримати Нагороду, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних додаткових Нагород,
компенсацій або будь-яких інших виплат від Організатора та Замовника Акції.
9.13. Організатор та Замовник не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав
на одержання Нагород Акції. Організатор та Замовник не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у
будь-яких суперечках.
9.14. Організатор та Замовник та/або залучені ними треті особи не несуть відповідальності у разі настання форс-мажорних
обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у
законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора та
Замовника та/або залучених ними третіх осіб.
9.15. Організатор та Замовник не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та подальшим
використанням Нагород Акції.
9.16. У випадку неможливості Учасника Акції, який здобув право на Нагороду, отримати Нагороду особисто, вважається, що
Учасник відмовився від отримання такої Нагороди.
10. Порядок і спосіб інформування про умови Акції
10.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил
Акції на Інтернет-сайті Замовника http://kyivstar.ua/oekharkiv
10.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та Організатором протягом всього строку проведення
Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил Акції можливі у випадку їх затвердження й оприлюднення у тому ж порядку, що
визначений для інформування про Правила Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення їх
у спосіб, передбачений п. 10.1. Правил , якщо інше не буде спеціально визначено безпосередніми змінами/ доповненнями до
цих Правил.

11. Інші умови.
11.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення, а також повну та безумовну згоду Учасника Акції з даними
Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил
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вважається відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора або
Замовника будь-якої компенсації.
11.2. Для отримання Нагороди, Учасник Акції має надати Організатору або Замовнику інформацію (в т.ч. особисту
інформацію, персональні дані, тощо), передбачену цими Правилами.
11.3. Кожний Учасник Акції своєю участю в Акції підтверджує, що він надає свою згоду Організатору та Замовнику на збір,
обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних, зазначених в цих Правилах, на умовах,
передбачених Законом України «Про захист персональних даних».
11.4. Організатор та Замовник не несуть відповідальності у випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання
Учасником Акції неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації).
11.5. Беручи участь в Акції Учасники Акції тим самим підтверджують свою згоду на безкоштовне використання наданої
інформації, їх особистих даних, а також фото, зроблених Організатором та/ або Замовником, з маркетинговою та/чи будьякою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам),
зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів з
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. імені та фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких
друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, на сайті Замовника, а також для надсилання інформації на адресу,
вказану Переможцем Акції при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за
територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором та
Замовником та/або будь-якою третьою особою. Усі фото- та відео-матеріали, зроблені за участю Учасників/ з використанням
їх фото, створені під час проведення Акції, та/чи у зв’язку з Акцією, є власністю Організатора / Замовника Акції і можуть
використовуватися Організатором / Замовником без додаткової згоди Учасника та будь-якого відшкодування. Учасники Акції
погоджуються на проведення фото- та відео-зйомок для використання Замовником Акції з рекламною / маркетинговою
метою, при цьому винагорода за участь у таких зйомках входить до вартості Нагороди Акції (без здійснення додаткових
виплат). Усі права інтелектуальної власності, що виникають у зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Замовнику
Акції.
11.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором та Замовником.
11.7. Відповідальним за повне, належне та вчасне виконання зобов’язань, щодо доставки Нагород Переможцям Акції є
Організатор. Замовник не несе відповідальності за неналежне та/або несвоєчасне виконання (невиконання) Організатором
своїх обов’язків, щодо вручення Нагород Переможцю Акції.
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Переможці першого розіграшу
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23.
24.
25.

Андреев В. М.
Кочубей Л. С.
Шварев Г. А.
Абуєва К. Ю.
Колесник В.И.
Шепотько А. Г.
Середа А.В.
Клинов В. Г.
Варченко І. Ю.
Алексеева Л. П.
Петренко А.А.
Ганжуга Е. А.
Єгорова М. А.
Зарицька К. Ю.
Зарянська-Василенко Т. І.
Рябченко Е. С.
Паршина Л.Н.
Рудакова Н. Н.
Глазунова А. С.
Домовец В.В.
Стужук Д. В.
Васянович Т. В.
Рыжая С.
Безусский Б. В.
Дейниковская И.В.
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