ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Комунікаційної Акції «Come on with Pokemon»
1.
Замовник та Організатор Акції
1.1.
Замовником комунікаційної акції «Come on with Pokemon» (далі-Акція) є ПрАТ «Київстар» (даліЗамовник), місцезнаходження якого: 03110, м. Київ, Червонозоряний Проспект, 51.
1.2.
Організатором та Виконавцем Акції є ТОВ «Проторія» (далі-Організатор), місцезнаходження
якого: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 12
1.3.
Наведені в цьому документі умови є офіційними Правилами Акції (далі – Правила).
2.
Мета проведення Акції
2.1.
Акція спрямована на підтримання та популяризацію послуг Замовника та підтримку нової
рекламної компанії Замовника про роумінг.
3.
Період проведення Акції
3.1.
Період проведення Акції: з 17:00:01 години 15 вересня до 15:59:59 години 22 вересня 2016 року
(включно).
4.
Місце проведення Акції
4.1.
Акція проводиться на всій території України, за винятком територій на яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.
4.2. Акція проводиться у двох соціальних мережах: у Facebook (www.facebook.com/kyivstar) та
Vkontakte (www.vk.com/kyivstar) (далі – Facebook та Vkontakte).
5.
Учасники Акції
5.1.
Учасниками Акції можуть бути всі громадяни України, які є користувачами послуг рухомого
(мобільного) зв’язку «Київстар» та користуються хоча б однією з соціальних мереж, які зазначені в п. 4.1
цих Правил та яким виповнилось 18 років, виконали вимоги необхідні для участі в Акції, зазначені в п. 6
цих Правил (далі -Учасник).
5.2. Учасниками Акції не визнаються та в ній не мають права брати участь:
5.2.1. Працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення цієї Акції;
5.2.2. Чоловік або дружина та найближчі родичі осіб, які визначені, як працівники та представники
Організатора, Замовника, Виконавця в цих Правилах;
5.2.3. Особи, яким не виповнилось 18 років.
5.3. Участь в Акції обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється через їх законних
представників в порядку, передбаченому законодавством України.
6.
Умови участі в Акції
6.1.
Для участі в Акції Учасник, що відповідає умовам п. 5 цих Правил, в період з 17:00:01 години 15
вересня до 15:59:59 години 22 вересня 2016 року (включно) має виконати наступні дії:
6.1.1. Бути зареєстрованим та активним учасником однієї з соціальних мереж, а саме: Facebook або
Vkontakte;
6.1.2. Бути підписаним на офіційну сторінку Замовника у Facebook та/чи Vkontakte;
6.1.3. Відмітити у коментарі до конкурсного посту з допомогою символу «@» свого друга, з яким
Учасник грає у гру про Покемонів;
6.1.4. Поділитись конкурсним постом та натиснути «Like» або «Подобається».
6.2. Пости – анонси Акції будуть опубліковані в офіційних спільнотах Замовника у мережах Facebook
та Vkontakte: 15 вересня 2016 року.
6.3. Впродовж усього періоду Акції один Учасник Акції може стати Переможцем в Акції лише один
раз лише в одній із соціальних мереж.
6.4. Критерії, які висуваються до Учасників, що приймають участь в Акції:
6.4.1. Сторінка Учасника має бути відкрита для перегляду та надсилання повідомлення для всіх
користувачів відповідної соціальної мережі;
6.4.2. Текст Учасника у коментарі не повинен містити нецензурну та грубу лексику ті інші
висловлювання, заборонені згідно чинного законодавства України;
6.4.3. Учасник повинен відмітити свого друга з допомогою символу «@».

6.5.

Особи, які не виконали всіх умов, зазначених у п. 6 цих Правил, не можуть взяти участі в Акції.

7. Нагороди Акції
7.1. Фонд заохочень Акції складається з 1 (однієї) мобільної батареї EasyLink PB-101 2600mAh Yellow для
кожного переможця Акції, загальна кількість 4 заохочення (надалі – Нагорода).
7.2. Вартість 1 (однієї) Нагороди складає 149 грн 00 коп (сто сорок дев’ять грн 00 коп). Загальна вартість
4 (чотирьох) Нагород складає 596 грн 00 коп (п’ятсот дев’яносто шість грн 00 коп).
7.3. Характеристики Нагород визначаються на розсуд Організатора та Замовника та можуть відрізнятися
від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Нагород грошовим еквівалентом або будьяким іншим матеріальним благом не допускається. Нагорода обміну та поверненню не підлягають.
7.4. Відповідальність Організатора та Замовника обмежується вартістю та кількістю Нагород,
передбачених цими Правилами.
7.5. Оподаткування надання Нагород забезпечується Організатором відповідно до вимог чинного
законодавства України.
8.
Порядок визначення Учасників, які отримають Нагороди Акції
8.1.
22 вересня 2016 року з допомогою системи random.org в кожній соціальній мережі буде обрано
лише одного переможця (далі - Переможець). Всього Переможців в Акції – 2 (два). Кожний Переможець
згідно з умовами участі в Акції, зазначених в п.6, отримає 1 (одну) Нагороду у вигляді 2 мобільних батарей.
8.2. Оголошення Переможців відбувається 22 вересня 2016 року о 17:00:00 години шляхом публікації
імен Переможців у коментарі до конкурсного посту в офіційних спільнотах Замовника у мережах
Facebook та Vkontakte.
9.
Умови та строки отримання Нагород
9.1.
Період вручення Нагород: з 22 вересня 2016 року по 22 жовтня 2016 року (включно).
9.2. Нагорода вручається Переможцю Акції після визначення такого Учасника Переможцем Акції
згідно п. 8 Правил та за умови отримання від Переможця всіх даних, зазначених у пункті 9.7 і дотримання
ним інших умов цих Правил.
9.3. Після визначення результатів Акції згідно пункту 8 цих Правил, Організатор пише в одній із
соціальних мереж приватне повідомлення та повідомляє Учасника Акції, що він став Переможцем та
деталі отримання Нагороди. У випадку, якщо Переможець не відповідає на повідомлення більше 3 днів з
моменту надсилання повідомлення, Переможець позбавляється права на отримання Нагороди та
Нагорода переходить наступному Учаснику, якого система random.org обрала другим номером.
9.4. Переможець зобов’язаний отримати свою Нагороду в узгоджених з Організатором в
телефонному режимі час за адресою, яку визначив Організатор, як адресу доставки Нагороди.
9.5. Переможець має право відмовитись від Нагороди, подавши письмову заяву Організатору. У
випадку, якщо Переможець відмовиться від Нагороди, Нагорода вручається іншому Учаснику, якого
система random.org обрала другим номером.
9.6. Нагороди Акції можуть бути отримані Учасниками Акції тільки на умовах цих Правил.
9.7. Для отримання Нагороди Переможець Акції повинен надати Організатору протягом 5-ти днів
наступні дані про себе:
копію паспорта громадянина України (всі заповнені сторінки);
копію картки платника податків (реєстраційний номер облікової картки платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб – платників податків, а для осіб, що відмовилися від реєстраційного
номера - копію сторінки паспорта з відповідною відміткою уповноваженого органу).
9.8. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного строку,
надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних / нерозбірливих копій
документів, позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Нагороди та вважається, що такий
Учасник Акції добровільно відмовився від отримання Нагороди Акції.
9.9. У такому випадку Замовник та Організатор мають право на власний розсуд розпорядитися такою
Нагородою Акції.
9.10. З моменту отримання Нагороди, Учасник Акції самостійно на свій розсуд використовує Нагороду
Акції.
9.11. Організатор та Замовник не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання
Нагороди Учасником Акції після його отримання, за неможливість Учасника скористатись наданою
Нагородою з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання Нагороди.

9.12. Організатор та Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за достовірність інформації,
наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.
9.13. 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.
9.14. 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.
9.15. 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.
9.16. Організатор та Замовник не відповідають за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з
отриманням та подальшим використанням Нагород Акції.
9.17. У випадку неможливості Учасника Акції, який здобув право на Нагороду, Переможця Акції
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://www.kyivstar.ua/.
10.2. Інформування Учасників щодо старту Акції відбувається на офіційних сторінках Замовника в
Facebook та Vkontakte, шляхом розміщення конкурсного посту в день початку Акції.
10.3. 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 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, на
умовах, визначених 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).
11.4. Беручи участь в Акції Учасники Акції тим самим підтверджують свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації, їх особистих даних, а також фото, зроблених для участі в Акції,
Організатором та/ або Замовником 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 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.
11.5. 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.
11.6. Відповідальним за повне, належне та вчасне виконання зобов’язань, щодо вручення 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.

