Офіційні правила участі в акції «Виграй подорож на двох у Стамбул
від Turkish Airlines» в рамках фестивалю «Національне свято
Шоколаду»
1.

Організатори акції

1.1. Організатор Акції «Виграй подорож на двох у Стамбул від Turkish Airlines» (надалі – Акція)
виступає ПП «Дік Арт» (далі – Організатор 1). Місцезнаходження Організатора і адреса для
кореспонденції: 79008 м. Львів вул. Чехова ,12/6.
1.2. Постачальник Акції «Виграй подорож на двох у Стамбул від Turkish Airlines» виступає
Компанія “TURK HAVA YOLLARI A.O.” (“Тюрк Хава Йоллари А.О.”), Турецька Республіка
місцезнаходження якого зареєстроване за адресою: Ататюрк Хава Лімани (аеропорт
“Ататюрк”),Єшількьой, Стамбул, Свідоцтво про діяльність, зареєстроване в Стамбульській
торговій палаті 30.01.1960 під торговим реєстраційним номером 75184/014968, – надалі
Виконавець, в особі директора представництва “ТЮРК ХАВА ЙОЛЛАРИ А.О.” пана Зафера
Агиртмиша що діє на підставі Статуту, зареєстрованого 05.03.2013 та довіреності № 04662 від
10.02.2016 року, тел: +(032) 297 08 49, Місцезнаходження постачальника: 79040, Львівська обл.,
м. Львів, вул. Любінська, буд. 168

1.3. Виконавцем Акції «Виграй подорож на двох у Стамбул від Turkish Airlines» є Приватне
підприємство «Дік Арт», тел. +38 032 235 77 88. Місцезнаходження Виконавця: 79008 м. Львів
вул. Чехова ,12/6.

2.

Територія проведення і тривалість Акції

2.1. Акція проводиться в рамках Фестивалю «Національне свято шоколаду» (надалі - Фестиваль)
за адресою: м. Львів, вул. Коперника, 17, Палац Мистецтв, триватиме з 1 4:00 13 жовтня 2017
року до 16:59 15 жовтня 2017 року (надалі – Період проведення Акції).
2.2. Більш детальну інформацію про Акцію можна дізнатися на офіційному сайті Фестивалю
(www.shokolad.lviv.ua), у соціальній мережі Facebook (www.facebook.com/LvivChocolateFestival) та
у промоутера на території Фестивалю.
2.3. Головним призом розіграшу (надалі – Головний приз) є право здійснити подорож на двох
осіб до Стамбулу. Головний приз буде включати в себе авіапереліт зі Львова (Україна) до
Стамбулу (Туреччина), а також у зворотньому напрямку зі Стамбулу (Туреччина) до Львова
(Україна).
2.4. Обов’язковою умовою є: надати Постачальнику Сертифікат на подорож та документи, що
засвідчують особу (паспорт) виписати квитки у термін до 31 грудня 2017 року.
2.5. Термін подорожі зазначеної у п.2.3. потрібно узгоджувати з Постачальником не менше, ніж за
4 тижні до початку подорожі. Подорож можна здійснити до 31 грудня 2018 року.

3.

Беруть участь в Акції

3.1. В Акції беруть участь відвідувачі Фестивалю, які придбали Вхідний Квиток (надалі – Квиток)
на Фестиваль, та обміняли корінець від Квитка на солодкий подарунок від кав’ ярні «Домініканес»
у спеціально визначеному місці на Фестивалі, яке зазначене на карті активностей Фестивал ю.
Карта активностей у додатку №1, в кінці даного документу.

4.

Право на участь в Акції

4.1. Брати участь в Акції можуть усі громадяни України, а також особи, які набули право на
постійне перебування на території України та особи без громадянства, як і постійно проживають в
Україні та яким на початок проведення Акції виповнилось 18 років (мають повну дієздатність).

УВАГА! Не визнаються Учасниками Акції та не можуть брати участь в ній власники та працівники
Організатора, Постачальника та Виконавця,а також безпосередні члени їх родин. Під
безпосередніми членами родин розуміються дружина або чоловік, діти, батьки, рідні брати чи
сестри, дідусі та бабусі, онуки, інші утриманці або опікуни та особи, які мають пряме відношення
до власників та працівників Організатора Акції, Постачальника Акції та Виконавця Акції
5.

Порядок участі в Акції

5.1. Для участі в Акції необхідно:

5.1.1.
Придбати Квиток, зазначено в п. 3.1. Одна людина може придбати не більше трьох
квитків в одні руки протягом трьох днів Фестивалю.

УВАГА! Юридичні особи не можуть брати участь в акції.

5.1.2.
Щоб стати учасником Акції відвідувачу Фестивалю необхідно пред’явити
Квиток, який відповідає умовам участі у Акції та обміняти корінець від Квитка у
спеціально визначеному місці на Фестивалі. Квиток може бути належним чином
перевірений представником Організатора. Після цього Учасник має право приймати
участь в розіграші Головного призу.

УВАГА! Обміняти корінець від Квитка та отримати солодкий подарунок від кав'ярні
"Домініканес" можна до 16:30 15 жовтня 2017 року.

5.3.
До участі в Акції допускаються лише Квитки, які відповідають періоду проведення Акції (з
14:00 13 жовтня 2017 року до 16:59 15 жовтня 2017 року).

5.4.
Учасники Акції повинні зберігати оригінал Квитка, який придбали для входу на Фестиваль,
а також повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (оригінал паспорту, або водійських
прав). Якщо протягом п'ятнадцяти хвилин переможець Акції не пред'явить оригінал Квитка та
оригінал документу, що посвідчує особу (паспорт, або водійські права) то розіграш проводиться
знову серед усіх присутніх відвідувачів, які обміняли корінець Квитка на солодкий подарунок від
кав'ярні "Домініканес"

6.

Проведення розіграшу Головного Призу.

6.1. Отримувач Подарунку Акції (надалі – також «Переможець») визначається у присутності
комісії 15 жовтня 2017 року о 17:00 на території Фестивалю "Національне Свято Шоколаду") і
методом випадкової вибірки з усіх корінців Квитків учасників, що складені в лототроні.

6.2. У разі якщо буде витягнуто корінець Квитка, власник якого не буде присутній на Розіграші,
або ж не матиме при собі необхідних документів, що підтверджують Особу, особа, яка проводить
визначення отримувача Подарунку, оголошує про це та витягає інший корінець Квитка з
лототрону.

6.3. Результати процедури визначення Переможців Акції є остаточними й оскарженню не
підлягають. Організатор гарантує об’єктивність проведення процедури визначення Переможця та
резервних переможців Акції.

6.4. Дані Переможця та резервних переможців будуть внесені до протоколу, що складається
Організатором та Виконавцем Акції.

6.5. Результати розіграшу будуть опубліковані на сайті Фестивалю "Національне Свято
Шоколаду".

6.6. Головний Приз поверненню чи обміну не підлягає. Виплата грошового еквіваленту не
допускається.

6.7. З моменту отримання Головного Призу, а саме з моменту підписання трьохстороннього акту
приймання-передачі Головного Призу на користь третьої особи, Організатор Акції не несе
відповідальність за випадки втрати можливості використання Головного Призу Переможцем Акції
через обставини які не залежать від Організатора.

6.8. Учасник Акції, корінець Квитка якого буде визначено таким, що виграв Головний Приз, буде
повідомлений про виграш одразу в місці розіграшу. Присутність учасника Акції в місці розіграшу
Головного Призу є обов’язковою умовою для отримання Головного Призу.

6.9. Учасник Акції, Квиток якого буде визначено таким, що виграв Головний Приз пред’являє
оригінал відповідного відривної частини Квитка в місці розіграшу Головного Призу. Пред’явлення
відповідного оригіналу відривної частини Квитка, є обов’язковою умовою для отримання
Головного Призу.

6.10. Особа, визначена як Переможець Акції, отримує сертифікат, який разом з документом (які
приймали участь у розіграші), ксерокопією паспорту та ідентифікаційного податкового номеру,
надає право переможцю отримати Головний Приз, а саме: виписати квитки на подорож за
адресою: м. Львів, пл. Міцкевича, 4 (офіс авіакомпанії Turkish Airlines) починаючи з 17 жовтня
2017 року до 31 грудня 2017 року.
6.11. Відмова від надання зазначених вище копій документів, надання їх пізніше вказаного
строку, надання копій документів, що мають ознаки фальсифікації, надання неповних /
нерозбірливих копій документів, відмова пред’явити оригінал паспорта громадянина України /
довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (реєстраційного номеру облікової
картки фізичної особи – платника податків) / оригінал Квитка відповідно до цих Правил при
підписанні Акту приймання-передачі / відмова підписати Акт приймання-передачі Подарунку
позбавляє такого Учасника Акції права на отримання Подарунку Акції та вважається, що такий
Учасник Акції добровільно відмовився від отримання Подарунку.

6.12. У разі відмови від отримання та/або неможливості отримання Подарунку Переможцем з
будь-яких причин, у тому числі, у зв’язку з невиконанням вимог цих Правил, право на отримання
Подарунку переходить до резервного Переможця, першого/ наступного в пе реліку резервних
переможців.

6.13. Оподаткування Подарунку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Відповідальність за сплату усіх податків та подання звітності лежить на Постачальнику.

6.14. Переможець Акції приймає офіційні умови Акції та ознайомлений з тим, що усі податки,
платежі та збори, які виникають при оформлення можливості реалізації Головного Призу згідно
чинного законодавства, сплачуються податковим агентом.

6.15. Переможець Акції зобов’язаний здійснити фотозвіт та відеозвіт своєї подорожі визначеної у
п. 2.3.

6.16. Учасник, що став Переможцем Акції, може поступитися таким правом на користь третіх осіб
тільки у випадку, якщо Переможець Акції та 5 резервних переможців не можуть отримати
подарунок

6.17. Переможець Акції має право отримати Головний Приз після підписання акту прийому
передачі до Договору на користь третьої особи із Організатором. Виписати квитки можна не
пізніше 31 грудня 2017 року.

7.

Права та обов’язки Організатора

7.1. Організатор залишає за собою право змінити дату проведення розіграшу та визначення
Переможця. Інформацію про змінену дату визначення Переможця можна буде дізнатися на сайті
Організатора.

7.2. Організатор не проводить повторне повідомлення Переможця про його перемогу.

7.3. Переможець самостійно забезпечує документ*, який засвідчує право Переможця Акції на
перетин кордону у країнах Європейського Союзу. Переможець не має права відшкодовувати приз
.

7.4. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс -мажорних
обставин, як стихійних лих, пожеж, паводків, воєнних дій будь-якого характеру, блокади, суттєвих
змін у чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші непідвласні контролю з
боку Організатора Акцій обставин.

7.5. Організатор Акції не несе відповідальність за неможливість отримання Учасником Акції по
будь-яким причинам, які не залежать від Організатора, у т.ч. з причини зазначення Учасником
Акції неправильних/або неповних даних тощо, які необхідні для прийняття участі в Акції. При

цьому такий учасник Акції позбавляється права на отримання від Організатора Акції будь -якої
компенсації.

7.6. Організатор Акції не несе відповідальності відносно майбутнього використання Головного
призу та за неможливість скористатись ним з будь-яких причин.

8. Використання персональних даних
8.1. Взявши участь в Акції, Учасники Акції дають свою згоду на те, що їхні персональні дані,
фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в
рамках даної Акції, та фотозвіт отриманої подорожі Переможця можуть бути використані
Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в
друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі
матеріали належать Організатору.

8.2. Шляхом подання для участі в Акції заповненої анкети, відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних» Учасники Акції надають згоду на обробку (будь -яка дія або
сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна,
поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення,
знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих)
систем, з метою та в обсязі, встановленому чинним законодавством України та Положенням про
захист персональних даних, зокрема, але не виключно: забезпечення реалізації проведення
розіграшу, цивільно-правових та господарсько-правових відносин, підготовки відповідно до вимог
законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань господарської
діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, проведення маркетингових досліджень, а також
ведення податкового та бухгалтерського обліку. Наведена вище інформація також може
передаватися третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших
випадках прямо передбачених законодавством.

8.3. База персональних даних «Учасники Акції» знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Міцкевича,
8. Суб’єкт персональних даних має права, передбачені ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних».

8.4. Взявши участь в Акції, Учасники Акції посвідчують, що отримали повідомлення про
включення інформації про себе до бази персональних даних «Учасники Акції» з метою та в
обсязі, передбаченого чинним законодавством України та Положенням про захист персональних
даних, та підтверджують, що з правами наданими Законом України «Про захист персональних
даних» ознайомлені, і про місцезнаходження бази персональних даних повідомлені.

8.5. Якщо особа не надає згоду на використання вищезазначених матеріалів, зокрема згоду на
обробку персональних даних/відкликає згоду на використання вищезазначених матеріалів,
зокрема згоду на обробку персональних даних, така особа не допускається до участі в розіграші.
При цьому необхідною і достатньою умовою відкликання дозволу на використання
вищезазначених матеріалів (зокрема згоди на обробку персональних даних) є відправка листа за
адресою – м. Львів, пл. Міцкевича, 8, з позначкою «Розіграш подорожі» в довільній формі із
зазначенням інформації про відмову від використання персональних даних та наступної
інформації: ПІБ, адреса, рік народження, область, район, місто, вулиця/будинок/квартира,
телефон.

9.

Прикінцеві положення

9.1. Всі результати Акції є остаточними і оскарженню не підлягають.

9.2. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних умов,
і/або питань, не урегульованих цими Офіційними умовами, остаточне рішення приймається
Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України.

9.3. Рішення Організатора стосовно всіх питань, пов’язаних з проведенням Акції, вважаються
остаточними і розповсюджуються на всіх її учасників. Організатор залишає за собою право
змінювати умови, строки проведення Акції, порядок видачі виграшів, призупиняти чи скасовувати
проведення Акції. Організатор не несе відповідальності за порушення Учасниками Акції прав
третіх осіб. Організатор не несе відповідальності за зміну Умов Акції у випадку виникнення
обставин непереборної сили, які не залежать від волі Організатора, але впливають на хід Акції.
Участь в Акції означає угоду з усіма її умовами.

9.4. Дані правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду
проведення Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом
розміщення на сайті www.shokolad.lviv.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту
опублікування, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних умов.

9.5. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення з цими
Умовами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Умов або
відмова Учасника Акції від належного виконання цих Умов вважається відмовою Учасника Акції
від участі в Акції та отримання виграшів, при цьому така особа не має права на одержання від
Організатора та/або інших осіб будь-якої компенсації.

9.6. Приймаючи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує факт ознайомлення із
загальними правила повітряних перевезень пасажирів та багажу, а зокрема із Наказом
Міністерства інфраструктури України від 30 листопада 2012 р. № 735 «Про затвердження Правил
повітряних перевезень пасажирів і багажу», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 28
грудня 2012 р. під № 2219/22531.

Додаток № 1
Карта активностей

