Додаток до
Наказу № 131-ОД від 16.08.2017
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «ПОСІПАКИ»
1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
1.1. В період з 16 вересня 2017 року по 20 вересня 2017 року для абонентів послуг ТОВ «ВОЛЯКАБЕЛЬ» діятиме конкурс «Посіпаки» з розіграшом подарунків, який відбудеться 25 вересня
2017 року.
Замовником конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі
Компанія), юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, код ЄДРПОУ
30777913.
Організатором конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕСВІТ», юридична
адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 3, код ЄДРПОУ 33103969.
Організатор, для виконання покладених на нього Замовником обов’язків, має право залучати
третіх осіб.
1.2. Конкурс проводиться з метою популяризації послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».

2. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ
Учасником конкурсу згідно п.3.2. може стати особа, яка на момент початку конкурсу є
абонентом телекомунікаційних послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».
2.2. Конкурс проводиться на території України, в місцях надання послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».
3. СУТЬ КОНКУРСУ
2.1.

3.1. Учасник, що вказаний у Розділі 2, в період дії конкурсу отримує можливість прийняти участь у
розіграші подарунків.
3.2. Для участі у конкурсі учаснику необхідно на порталі абонента my.volia.com (надалі - портал)
дати правильну відповідь на питання в анкеті.
3.3. Вчинивши зазначені у п. 3.2 дії, учасник погоджується на участь у конкурсі та погоджується з
умовами, викладеними в цьому Регламенті, та зобов’язується їх виконувати.
3.4. В розіграші подарунків будуть брати участь всі учасники, які виконали умови зазначені в пункті
3.2 до 20 вересня включно.
3.5. Подарунками для переможців конкурсу є набір із трьох ляльок «Посіпаки» у кількості 3 шт. та 10
заохочувальних наборів (стресс болл, канцелярський набір, сумка і плакат) у кількості 10 штук.
3.6. Подарунки переможцям конкурсу надаються ТОВ «Мекс2О» (юридична адреса: 03035, м. Київ,
вул. Сурікова, 3, корп. 8-Б, літера «Г», Код ЄДРПОУ 38050786), що є податковим агентом у
конкурсі, оподаткування подарунків яким здійснюється згідно чинного законодавства України.
Переможці конкурсу зобов’язуються підписати Договір дарування, Акт прийняття передачі та
надати копію паспорта громадянина України та копію ідентифікаційного номеру особи –
громадянина України або копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків або
копію відмітки в паспорті для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
3.7. Приймаючи участь у конкурсі, учасник підтверджує свою згоду на:
3.7.1. включення персональних даних учасника до бази Компанії та обробку його персональних
даних (зокрема, відомостей, які містяться в паспорті громадянина України, а також інших
персональних даних учасника, які містяться в будь-яких документах чи копіях документів)
з
метою
забезпечення
реалізації
цивільно-правових,
господарсько-правових,
адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського
обліку, що виникають з механізму проведення конкурсу або пов’язані із ним;
3.7.2. проведення фото- та відеозйомки за його участю та можливість оприлюднення імені та
фотографій або використання в будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, засобах
масової інформації, у т.ч. можливість публікації інформації про себе (ім'я, прізвище) у

мережі Інтернет (на сайті my.volia.com), в тому числі з рекламною метою, без будь-якої
компенсації з боку Компанії
.
3.8.

3.9.
3.10.
3.11.

3.12.
3.13.

Розіграш подарунків проводиться за допомогою системи Random.org. У день проведення
конкурсу 25.09.2016 р. вибираються учасники, які виконали умови п.3.2 та відповідають цільовій
групі учасників (Розділ 2) та не підпадають під винятки (п.4.1), за допомогою якої випадковим
чином визначаються переможці конкурсу «Посіпаки».
Результати конкурсу публікуються до 26.09.2016 р. на сайті my.volia.com та додатково на
сторінці в соціальних мережах Facebook
Після проведення конкурсу 25.09.2016 Організатор повідомляє про перемогу шляхом
телефонного дзвінка на контактний номер переможця.
У разі, якщо переможець не відкликнеться на повідомлення Організатора протягом 1 (одного)
календарного дня з моменту відправки повідомлення, Організатор має право передати
подарунок тому учаснику, який буде наступним по списку після Переможця.
Додатково про час та місце отримання подарунку буде повідомлено окремо.
Компенсація подарунку переможцю конкурсу будь-яким грошовим або іншим (не передбаченим
регламентом) еквівалентом не допускається.

4. ВИНЯТКИ
4.1 Прийняти участь у конкурсі не можуть юридичні особи та фізичні особи-підприємці.
4.2. Умови конкурсу розповсюджуються лише на абонентів ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».
5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
5.1. Конкурс проводиться з 16.09.2017 р. по 20.09.2017 р.
5.2. Дата розіграшу подарунків – 25.09.2017 р.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1. Організатор не несе жодної відповідальності за будь-який збиток, понесений учасником
конкурсу внаслідок участі в конкурсі та/або використання ним отриманого подарунку.
6.2. Організатор не несе відповідальності, якщо переможець конкурсу не зможе скористатися
подарунком.
6.3. Організатор має право відмовити переможцю конкурсу у наданні подарунку, якщо він надав про
себе невірну/недостовірну інформацію або яким-небудь іншим чином порушив правила
проведення конкурсу.
6.4. Учасники конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації
(у т.ч. інформації щодо персональних контактних даних).
6.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цього Регламенту,
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даним Регламентом, остаточне
рішення приймається Організатором конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства
України.

