Правила акції під назвою «Отримай знижку на квиток на концертно-розважальний захід «STADIUM SHOW
MONATIK «LOVE IT РИТМ»» (надалі - «Правила»).
1.
УЧАСНИКИ АКЦІЇ
1.1. Використання терміну «Учасник», «Ви» або «Ваш», означає особу - контрактного абонента або абонента
передплаченого мобільного зв’язку мережі Київстар.
1.2. Учасником Акції може бути лише дієздатна особа, яка на момент участі в Акції досягла повноліття (18 років), є
абонентом Київстар та виявила бажання взяти участь в Акції відповідно до даних Правил.
1.3. Учасниками Акції не можуть бути наступні особи:
- власники, працівники та представники Організатора/Замовника/Виконавця інші особи, що залучені до
проведення Акції, їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, дідусі/бабусі);
- неповнолітні/недієздатні/обмежено дієздатні особи;
- особи, які не виконали умови участі в Акції, порушили ці Правила та/або були дискваліфіковані.
1.4. Беручи участь в Акції Ви заявляєте про те, що погоджуєтесь та приймаєте ці Правила та їх умови в цілому та без
виключень.
2.
МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
2.1. Строки проведення Акції: з 16.06.2019 року (включно) до 28.06.2019 року (включно).
2.2. Місце проведення Акції: Вся територія України, окрім тимчасово окупованих територій та територій на яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення.
3.
ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ
3.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них розміщується на веб-сайті https://kyivstar.ua/uk/monatik (надалі
– «Сайт»).
3.2. Виконавець/Організатор може вносити зміни до даних Правил в односторонньому порядку, шляхом розміщення
Правил в новій редакції на Сайті. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін до Правил, він
вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.
4.
УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ.
4.1. Для участі в Акції, Учасник в строки проведення Акції повинен з використанням Сайту замовити квиток на будь який із заходів, визначених у Таблиці 1 (надалі – Захід).
При замовленні квитка на Захід, Учасник повинен на Сайті зазначити свій номер мобільного телефону в полі «Телефон».
4.2. Якщо введений номер мобільного телефону є номером телефону, що відноситься до номерного ресурсу Замовника
(є номером Київстар), Учасник отримує на введений номер мобільного телефону СМС повідомлення з десятизначним
значним кодом.
4.3. Учасник повинен перейти на сайт Concert.ua в подію «STADIUM SHOW MONATIK «LOVE IT РИТМ»» , вибрати
квиток в сектор, перейти на сторінку замовлення та ввести отриманий код на Сайті Concert.ua в поле промо-код. Після
введення зазначеного коду - Учасник має змогу оплатити замовлений квиток на Захід на акційних умовах – а саме зі
знижкою в розмірі 10% (Десять відсотків) від номінальної вартості квитка.
4.3.1. Підтвердженням участі Учасника в Акції є введення ним отриманого коду до поля реєстрації як зазначено в п.4.4.
Правил.
4.4. Учасник може придбати квиток на Захід на акційних умовах лише до секторів
4.5. Ідентифікацією Учасника є його номер мобільного телефону, що був введений Учасником при замовленні квитків.
4.6. Один Учасник може придбати зі знижкою (передбаченою п. 4.4. Правил), не більше одного квитка на Захід. Якщо
Учасник замовив більше ніж два квитки, знижка надється лише на один квиток.
4.7. Кількість квитків для замовлення на акційних умовах обмежена та визначена для кожного Заходу у Таблиці 1. Після
закінчення зазначеної кількості квитків на Захід, можливість подальшого їх замовлення на акційних умовах не надається.
Учасники, беручи участь в Акції, надають повну та безумовну згоду на це.
5.
ІНШІ УМОВИ.
5.1. 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/Замовника/Виконавця будь-якої компенсації.
5.2. В разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь -яких спірних питань та/або
питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор. При цьому рішення Організатора є
остаточним та не підлягає оскарженню.

5.3. Кожний
Учасник Акції
своєю участю в Акції підтверджує,
що він
надає свою згоду
Організатору/Замовнику/Виконавцю на збір, обробку, розповсюдження та/або передачу власних персональних даних,
зазначених в цих Правилах, на умовах, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».
5.4. Сторони не несуть відповідальності в випадку невиконання своїх зобов’язань внаслідок надання Учасником Акції
неповних, застарілих, недостовірних даних (інформації).
5.5. Беручи участь в Акції Учасники тим самим підтверджують свою згоду на безкоштовне використання наданої
інформації, їх особистих даних Організатору/Замовнику/Виконавцю 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, 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 Учасником 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/Замовником/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Всі
права інтелектуальної власності, що виникають в зв’язку з виконанням цього пункту Правил, належать Організатору.
5.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор/Замовник/Виконавець не зобов’язані вести листування
з потенційними Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення
чи будь-яких інших подібних питань щодо даної Акції.
5.7. Відповідальним за повне, належне та вчасне виконання зобов’язань, щодо надання знижки Учасникам Акції є
Організатор/Замовник/Виконавець.
5.8. Ці Правила, умови та період проведення Акції може бути змінено та/або доповнено Організатором протягом усього
періоду проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на Сайті та мають
відношення до всіх Учасників Акції.
5.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини,
викликані несправностями в мережі Інтернет, відміною Заходу, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням,
фальсифікацією,
технічними
неполадками
або
будь-якою
іншою
причиною,
неконтрольованою
Організатором/Замовником/Виконавцем , яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або
належне проведення Акції, Замовник може на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово
припинити проведення Акції.
5.10. Акція не є азартною грою, лотереєю, тощо. Особа не має права брати участь в Акції, якщо переваж аючою метою
участі в акції є здобуття матеріальних цінностей внаслідок випадковості, гри та/або інший ігровий азарт, тощо.

Таблиця № 1

Захід №

Дата проведення

Місце та адреса проведення Заходу

та час Заходу

Кількість
акційних
промо-кодів

1

21.07.2019р., 20:30

100 000

Стадіон «Метеор» (за адресою: м.Дніпро,
вул.Олександра Макарова, 27а)

2

30.07.2019р. ., 20:30

100 000

Стадіон «Спартак» (за адресою: м. Одеса, вул. Канатна,
79)

3

01.08.2019р. ., 20:30

100 000

Харків, стадіон «Металіст»

4

18.08.2019р. ., 20:30

75 000

Стадіон ПАТ КЖРК (за адресою: м. Кривий Ріг, вул.
Колонківська, 1)

5

24.08.2019р. ., 20:30

55 000

Центральний міський стадіон (за адресою: м. Черкаси,
вул. Смілянская, 78)

6

25.08.2019р. ., 20:30

55 000

Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського (за
адресою: м. Полтава, Площа Незалежності, 16)

7

04.09.2019р. ., 20:30

65 000

Центральний міський стадіон "Вінниця" (за адресою: м.
Вінниця, вул. Вінніченко, 13)

8

17.09.2019р. ., 20:30

45 000

Стадіон імені В.Бойко (за адресою: м. Маріуполь,пр-т
Карпова, 2)

9

14.09.2019р. ., 20:30

45 000

Стадіон «Славутич Арена « (за адресою: м.
ЗАПОРIЖЖЯ, вул. В. ЛОБАНОВСЬКОГО, 21 )

10

20.09.2019р. ., 20:30

45 000

стадіон «Кристал» (за адресою: м. Херсон, вул.
Лютеранська, 3)

11

21.09.2019р. ., 20:30

45 000

Центральний міський стадіон (за адресою: м. Миколаїв,
вул. Спортивна, 1/1)

