Правила проведення рекламної Акції «Природна прикраса від Timotei»

1. Замовник, Організатор, та Виконавець Акції, територія та строки (тривалість)
проведення Акції:
1.1. Замовником (Організатором) Акції «Природна прикраса від Timotei» є Товариство з
обмеженою відповідальністю «Юнілівер Україна» (надалі – Організатор).
Місцезнаходження Організатора: Україна, 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 27-Т,
літера А, ідентифікаційний код юридичної особи 25641220.
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю "ГРЕЙП УКРАЇНА"
(надалі – Виконавець). Місцезнаходження Виконавця: 01001, м. Київ, вул. Шота
Руставелі, буд. 38, офіс 12, ідентифікаційний код юридичної особи 37701950.
1.3. Акція проводиться на території України, за винятком території Автономної
Республіки Крим у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і
свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207VI, та тимчасово окупованих територій України, виключно з міркувань безпеки
мешканців цих регіонів.
1.4. Акція триватиме з 05.10.2017 по 09.11.2017 року включно (надалі – «строк проведення
Акції», або «тривалість Акції», або «період проведення Акції»).
1.5. Період надання послуг триватиме з 11.09.2017 по 14.11.2017 року включно.
1.6. Організатор має право на зміну місця та строків проведення Акції та умов офіційних
правил Акції. Інформація щодо зміни умов, місця та строків проведення Акції
подається в порядку, передбаченому п. 1.8 цих Правил.
1.7. Акція не є азартною грою і не може бути використана в будь-якій формі азартних
ігор. Акція спрямована на просування продукції Замовника, які випускаються під
знаками для товарів та послуг ТМ «Timotei» (Тімотей) і проводиться з метою
залучення уваги споживачів до даної продукції
1.8. Інформування щодо Правил Акції та будь-яких змін цих Правил здійснюється на
сторінці сайту http://promo.timotei.ua (надалі – «акційна сторінка сайту/ офіційна
сторінка Акції»).
2. Участь в Акції
2.1. В Акції можуть брати участь будь-які дієздатні громадяни України, які проживають
на території України та яким на момент участі у Акції виповнилось 18 років Участь в
Акції недієздатних і обмежено дієздатних осіб та осіб, що не досягли повноліття, не
допускається.
2.2. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники
Організатора/Виконавця Акції й будь-яких інших компаній, які беруть участь у
підготовці та проведенні Акції, а також їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти,
брати/сестри, батьки).
2.3. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогам п. 2.1. цих Правил та
належним чином виконала усі вимоги цих Правил.
2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:
2.4.1. дотримуватися
вимог цих Правил, правил користування сайтом
https://promo.timotei.ua та норм чинного законодавства України;
2.4.2. вказувати достовірні відомості, визначені та необхідні за цими Правилами;

2.4.3. свідомо не створювати незручності та перешкоди для інших Учасників Акції;
2.4.4. не вчиняти дії, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в

Акції
2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує своє ознайомлення з
цими Правилами та повну, безумовну згоду з цими Правилами. Учасник Акції, що не
погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Акції та право на
отримання Заохочення Акції/Головного Заохочення Акції.

3. Фонд Заохочення Акції:
3.1. Заохочувальний Фонд Акції обмежений. Його кількість може бути змінена
Замовником (Організатором)\Виконавцем Акції.
3.2. Заохочувальний Фонд включає такі Заохочення:
3.2.1. Заохочення Першого рівня, а саме: 50 (п’ятдесят) Заохочень – наборів ТМ
«Timotei» (Тімотей), що складаються з 2-х позицій:
- «Timotei» шампунь для волосся 400 мл;
- «Timotei» кондиціонер для волосся 200 мл;
3.2.2. Заохочення Другого рівня, а саме: 50 (п’ятдесят) Заохочень – фенів.
3.2.3. Головне Заохочення, а саме: 5 (п’ять) Заохочень – проведення професійної
фотосесії у природному образі з Переможцем, що здобув право на отримання
Головного Заохочення (під цим розуміється: оренда фотостудії, робота
професійного фотографа, стиліста, візажиста по створенню незабутнього
унікального природного образу) загальною вартістю не більше 30 000 грн. 00
коп. з ПДВ.
3.3. Заохочення/Головні Заохочення Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що
здобули право на отримання таких Заохочень/Головних Заохочень Акції, тільки за
умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами. Всі Заохочення/Головні
Заохочення Акції обміну та поверненню не підлягають.
3.4. Заохочення/Головні Заохочення Акції використовуються виключно для їх вручення
Переможцям Акції, які здобули право на отримання такого Заохочення/Головного
Заохочення Акції.
3.5. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/зменшити загальний обсяг
Заохочень/Головних Заохочень або включити в Акцію додаткові Заохочення/Головні
Заохочення,
не
передбачені
цими
Правилами.
Інформація
щодо
збільшення/зменшення обсягу Заохочень/Головних Заохочень включення додаткових
Заохочень/Головних Заохочень подається в порядку, передбаченому п.1.8 цих Правил.
3.6. Характеристики Заохочень/Головних Заохочень Акції, зазначені в цьому розділі
Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення, тощо визначаються на розсуд
Організатора Акції. Зовнішній вигляд Заохочень/Головних Заохочень Акції може
відрізнятися від зображень на інформаційних матеріалах та на акційній сторінці
сайту.
3.7. Виплата грошового еквіваленту вартості Заохочення/Головного Заохочення або
заміна їх на інші Заохочення/Головні Заохочення не допускається.
3.8. У випадку, якщо Заохочення/Головні Заохочення залишаться після проведення Акції
– вони використовуються на розсуд Організатора Акції.
3.9. Кількість Заохочень обмежена кількістю, визначеною у 3.2 цих Правил. Вартість та
інші параметри і характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора

Акції й можуть не збігатись з очікуваннями Учасників. Заохочення Акції можуть
відрізнятись від їхніх зображень у рекламних матеріалах (друкованих, телевізійних,
Інтернет тощо).
3.10. Заміна Заохочень будь-яким іншим благом (в т.ч. іншим подарунком /
Заохоченням) по бажанню Переможця Акції не допускається. Заохочення обміну та
поверненню не підлягають.
3.11. Заохочення, яке підлягало врученню Учаснику, що здобув право на отримання
Заохочення за результатами Акції, але не виконав усіх умов цих Правил, або будьяким іншим чином (відсутність можливості скористатися Заохоченням, відсутність
необхідних документів та умов для використання Заохочення та ін. умови і факти, що
унеможливлюють реалізацію Переможцем свого права на Заохочення) втратив право
на отримання Заохочення, використовується Замовником/Виконавцем Акції на
власний розсуд.
3.12. Інформація про здобуття права на Заохочення буде відправлена електронним
листом на e-mail адресу Учасника, зазначену при заповненні анкети
4. Період проведення акції
4.1. Загальний період проведення Акції - з «05» жовтня 2017 року з 15 годин 00 хвилин за
київським часом по «09» листопада 2017 року по 15 годину 00 хвилин за київським
часом включно.
4.2. Акція проходить у п’ять періодів:
4.2.1. Перший період Акції триває з 15 години 00 хвилини за київським часом «05»
жовтня 2017 року по 15 годину 00 хвилин за київським часом «12» жовтня 2017
року включно.
4.2.2. Другий період Акції триває з 15 години 00 хвилини за київським часом «12»
жовтня 2017 року по 15 годину 00 хвилин за київським часом «19» жовтня 2017
року включно.
4.2.3. Третій період Акції триває з 15 години 00 хвилини за київським часом «19»
жовтня 2017 року по 15 годину 00 хвилин за київським часом «26» жовтня 2017
року включно.
4.2.4. Четвертий період Акції триває з 15 години 00 хвилини за київським часом «26»
жовтня 2017 року по 15 годину 00 хвилин за київським часом «02» листопада
2017 року включно.
4.2.5. П’ятий період Акції триває з 15 години 00 хвилини за київським часом «02»
листопада 2017 року по 15 годину 00 хвилин за київським часом «09»
листопада 2017 року включно.
4.3. Замовник (Організатор) Акції має право на зміну загального періоду проведення
Акції, території проведення Акції, місця проведення Акції, а також усіх інших умов
Акції.
В разі будь-яких змін або доповнень умов Акції (положень даних Правил),
повідомлення про такі зміни буде опубліковано Виконавцем на Сайті.
5. Умови участі в акції та визначення переможців Акції
5.1. Щоб стати претендентом на отримання Заохочення Акції та претендентом Головного
Заохочення, особі, яка відповідає вимогам даних Правил, необхідно:
5.1.1. Для того, щоб стати претендентом на отримання Заохочення Першого рівня та
Головного Заохочення:

- Протягом одного з Періодів Акції зайти на сайт https://promo.timotei.ua і
ознайомитись з Правилами Акції.
- Заповнити анкету на сайті https://promo.timotei.ua.
- Завантажити власну фотографію до анкети на сайті https://promo.timotei.ua
враховуючи умови зазначені в п.5.2. цих Правил.
5.1.2. Для того, щоб стати претендентом на отримання Заохочення Другого рівня:
- Протягом одного з Періодів Акції зайти на сайт https://promo.timotei.ua і
ознайомитись з Правилами Акції.
- Створити віночок на сайті https://promo.timotei.ua, авторизуватися через
Facebook і поділитися своїм віночком у соціальній мережі Facebook, при цьому
написати, за що ти любиш Timotei.
5.2. Один Учасник Акції має право здійснити завантаження лише однієї фотографії та
один раз.
5.2.1. Фотографія має відповідати наступним вимогам:
- Фотографія, завантажена Учасником, має належати йому;
- Відповідати змісту завдання (містити зображення Учасника) та не містити
обмеження, встановлені цими Правилами;
- Формат jpeg;
- Вага до 5-ти МБ;
- Розмір - не менше 500 px по довгій стороні;
- На фотографії має бути зображено обличчя Учасника Акції крупним планом;
- Приймаються як професійні фотографії, так і любительські, у тому числі
скановані;
- Можуть бути зроблені будь-яким технічним способом, у тому числі з
використанням мобільного телефону або фотокамери, та оброблені у
фоторедакторі виключно з метою покращення кольорів, контрасту та чіткості
зображення.
5.2.2. До участі у Акції не приймаються фотографії із наступним змістом:
- Фотографії негативного або відштовхуючого змісту;
- Фотографії, що містять зображення інших людей чи тварин, у тому числі
одночасно із зображенням Учасника Акції на ній;
- Фотографії, які раніше були опубліковані (розміщені) на Сайті у рамках даної
Акції;
- Зображення, які не є фотографіями (малюнки, картинки, відтиски, скріншоти,
фотомонтаж, комп’ютерна графіка та інше);
- Фотографії, які містять елементи порнографії, насильства, що ображають честь
та гідність будь-яких осіб, які можуть стати причиною збудження соціальної,
расової, національної або релігійної ворожнечі, будь-які інші матеріали, які
суперечать законодавству України.
5.3. Профіль Учасникам в соціальній мережі Facebook має бути у відкритому доступі (а
саме: до власного профілю Учасника, до списку друзів Учасника з можливістю
перегляду сторінки усіма користувачами соціальної мережі).
5.4. Замовник/Виконавець не несуть жодної відповідальності за дотримання Учасниками
правил користування (та реєстрації) в соціальних мережах Facebook.

5.5. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений з
Правилами даної акції та надає Виконавцю/Замовнику свою згоду на обробку його
персональних даних (використання його імені, прізвища, зображення (фотографії),
електронної адреси, інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища,
зображення (фотографії), іншої особистої інформації, або інших матеріалів про нього
з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, які не порушують
чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), а також для
надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, у тому числі
використання Контенту Учасника без будь-яких обмежень за територією, часом та
способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься
Замовником/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди
також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та
Закону України «Про захист персональних даних».
5.6. У разі недотримання Учасником Акції вимог, вказаних в п. 5.2 Правил, Учасник, що
здійснив завантаження такої Фотографії дискваліфікується та не приймає участь у
розіграші Головного Заохочення/Заохочення.
5.7. Організатор/Виконавець залишає за собою право без попереднього пояснення причин
зняти з Акції фотографію, якщо факт її публікації порушує дані Правила,
законодавство України або права третіх осіб. Учасник згоден на безоплатне
використання Організатором Акції фотографії та її розміщення на безстроковій основі
без виплати додаткової винагороди в рамках проведення даної Акції.
5.8. Переможці визначаються наступним чином:
5.8.1. Заохочення Першого рівня:
- Розіграш, а саме визначення Переможця, що здобуде право на отримання
одного з Заохочень Першого Рівня передбачених п.3.2.1. даних Правил,
здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org»
(https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової
вибірки серед Учасників, які виконали умови, зазначені в п. 5.1.1 цих Правил.
Розіграші Переможців, що отримують право на отримання Заохочень Першого
Рівня відбуваються щотижня протягом терміну проведення Акції в останній
день кожного Періоду Акції о 15 годину 00 хвилин де визначається 10
(десять) Переможців. Всього 50 (п’ятдесят) Переможців.
- Результати визначення Переможців Акції за допомогою сервісу random.org
фіксуються Виконавцем та відображаються на Сайті.
5.8.2. Заохочення Другого рівня:
- Розіграш, а саме визначення Переможця, що здобуде право на отримання
одного з Заохочень Другого Рівня передбачених п.3.2.2. даних Правил,
здійснюється за допомогою Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org»
(https://www.random.org/), робота якого заснована на принципі випадкової
вибірки серед Учасників, які виконали умови, зазначені в п. 5.1.2 даних
Правил. Розіграші Переможців, що отримують право на отримання Заохочень
Другого Рівня відбуваються щотижня протягом терміну проведення Акції в
останній день кожного Періоду Акції о 15 годину 00 хвилин де визначається
10 (десять) Переможців. Всього 50 (п’ятдесят) Переможців.
- Результати визначення Переможців Акції за допомогою сервісу random.org
фіксуються Виконавцем та відображаються на Сайті.
5.8.3. Головне Заохочення:
- Розіграш, а саме визначення Переможця, що здобуде право на отримання
одного з Головних Заохочень передбачених п.3.2.3. даних Правил, здійснюється
журі Замовника серед Учасників, які виконали умови, зазначені в п. 5.1.1

даних Правил. Розіграш Переможців, що отримує право на отримання
Головного Заохочення відбувається 09 листопада 2017 року - всього 5 (п'ять)
Переможців.
5.9. Якщо Учасник став Переможцем Акції, він отримає протягом 3 (трьох) календарних
днів з дати оголошення на офіційній сторінці Акції Переможців, електронний лист на
e-mail адресу Учасника, зазначену ним у анкеті. Після отримання електронного листа
Учасник повинен надати Виконавцю документи\інформацію у відповідь на електрону
адресу promo.timotei@gmail.com, а саме:
- П.І.Б.
- скановану копію першої сторінки паспорта громадянина України;
- скановану копію Облікової картки фізичної особи платника податків
(ідентифікаційний номер);
- заповнити адресу в форматі: населений пункт, вулиця, номер будинку і
квартири, індекс;
- контактний (мобільний) номер телефону;
5.10. Після отримання документів\інформації згідно п.5.9 цих Правил, Виконавець
перевіряє надані Переможцем документи\інформацію. Інформація про підтвердження
або ж відхилення наданих Переможцем документів\інформації повідомляється йому
шляхом електронного листа на власну електронну пошту через яку Учасник
авторизувався, не пізніше, ніж за 1 (один) календарний день з моменту розгляду
Виконавцем. У разі виявлення некоректності наданих
Переможцем
документів\інформації (хоча б по одному із підпунктів п.5.9 цих Правил) право на
отримання Заохочення таким Переможцем може бути відхилено. Якщо Виконавцю
буде необхідно уточнити певну інформацію щодо Переможця, час розгляду
документів\інформації збільшується до моменту відповіді Переможця та надання ним
необхідної інформації, але не довше, ніж 10 (десять) календарних днів.
5.11. Заохочення (перелік яких зазначений у п.3.2 даних Правил) надсилається
Переможцю Акції, який виконав усі умови цих Правил, Новою поштою на відповідне
поштове відділення за вказаною адресою та іменем, які Переможець надав згідно п.5.9
цих Правил. Заохочення надсилається протягом 30 (тридцяти) календарних днів, але
не пізніше 14.11.2017 р з моменту підтвердження
наданих Переможцем
документів\інформації.
5.12. У праві на отримання Заохочення може бути відхилено у наступних випадках:
- Учасник Акції, який здобув право на отримання Заохочень, зазначених у
п. 3.2. Правил надав документи\інформацію не у відповідності до
положень п.5.9 даних Правил;
- При недотриманні умов цих Правил.
- Цей перелік не є вичерпним.
5.13. Увага! Замовник\Виконавець не несуть відповідальності за достовірність наданих
Учасником\Переможцем Акції документів\інформації. Замовник\Виконавець не
несуть відповідальності за роботу поштових служб та інших служб зв’язку.
5.14. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання передбаченої
інформації\документів є необхідною умовою для отримання Заохочення.
5.15. У разі неможливості отримання Заохочення Переможцем Акції з причин, що не
залежать від Замовника\Виконавця, в тому числі, через збої у роботі поштових служб,
служб зв’язку, комп’ютерних систем, а також у разі виникнення форс-мажорних
обставин: надзвичайної і непереборної сили, дія якої може бути викликана
винятковими погодними умовами та\або стихійним лихом (ураган, буря, повінь,
нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув ґрунту тощо);
або непередбачених ситуацій, що відбуваються незалежно від волі і бажання однією зі
сторін (війна, теракти, блокада, страйк, антитерористична операція, окупація

територій, тощо), Виконавець звільняється від виконання своїх зобов’язань на час дії
зазначених обставин, а таке Заохочення використовується Замовником\Виконавцем на
власний розсуд.
5.16. Заохочення не може бути надіслано Переможцям, які проживають на території
України, що визнана як тимчасово окупована або на території, де внаслідок ведення
бойових дій не працює представництво кур’єрської служби, з якою співпрацює
Виконавець в рамках даної Акції або відповідне відділення Нової Пошти. В такому
випадку Переможцю необхідно буде вказати іншу, можливу для доставки, адресу.
5.17. У випадку, якщо Переможець, який отримав право на отримання Заохочення не
надасть іншу, можливу для доставки, адресу протягом 7 (семи) календарних днів з
моменту оголошення Переможців, такий учасник втрачає своє право на отримання
Заохочення, і не має права на будь-яке відшкодування з боку Замовника або
Виконавця.
5.18. Замовник та Виконавець не відповідають за виконання зобов'язань, опублікованих
у цих Правилах, у випадку якщо Переможець, не скористався таким правом у
визначені терміни й порядку, передбаченими цими Правилами. Заохочення видаються
тільки за умови виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені даними
Правилами.
Замовник та/або Виконавець має право відмовити у видачі Заохочення Переможцю,
якщо такий Переможець не виконав умов цих Правил. При цьому такий Переможець
не має права на одержання від Замовника та/або Виконавця будь-якої компенсації.
Замовник та Виконавець не несуть відповідальності стосовно подальшого
використання наданих Заохочень Переможцям після їх одержання, жодних
гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за
неможливість Переможця скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а
також за можливі наслідки використання таких Заохочень.
5.19. Замовник та Виконавець не вступають в будь-які суперечки стосовно визнання
будь-яких осіб Переможцями Акції і прав на отримання Заохочення. Замовник та
Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких
суперечках.
Отримання Заохочень передбачено тільки для Переможців, та не може розглядатися
як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де Заохочення
буде предметом угоди.
5.20. Виконавець протягом 3 (трьох) календарних днів після публікації оголошення про
Переможців за відповідною датою розіграшу Заохочень Акції на сайті
https://promo.timotei.ua, інформує Переможця Акції про здобуте ним право на
отримання Заохочення за наявними такого Переможця контактними даними.
Неможливість зв'язатися з Учасником Акції, протягом встановленого цим пунктом
Правил строку, за вказаним телефонним номером позбавляє Учасника Акції права на
одержання Заохочення по Акції.
5.21. З моменту передачі Виконавцем Заохочення до відділення Нової пошти для його
доставки Переможцю, Заохочення вважається врученим Переможцю. Заохочення по
Акції доставляється Переможцю на відповідне відділення Нової Пошти, вказане
Переможцем. Для отримання Заохочення по Акції Переможець Акції має прийти на
відповідне відділення Нової Пошти і отримати Заохочення за умови пред’явлення
паспорту.
5.22. Правила отримання Заохочення Переможцем по Акції, регулюються Новою
Поштою. Виконавець/Організатор Акції не несе відповідальності за недотримання
переможцем Акції правил Нової пошти.
5.23. Вручення Головного Заохочення по Акції здійснюється в наступному порядку:

Вручення Головного Заохочення Переможцям по Акції в порядку
передбаченому цими Правилами здійснює Виконавець за дорученням
Організатора.
5.23.2. Переможець Акції, повинен надати згоду на отримання Головного
Заохочення на електронну адресу promo.timotei@gmail.com. Погоджуючись на
отримання Головного Заохочення, Переможець Акції таким чином надає згоду
Виконавцю/Організатору Акції на оприлюднення у будь-який спосіб
відомостей щодо виграшу Головного Заохочення та результатів вручення
такому Переможцю Головного Заохочення, у тому числі шляхом розміщення
фотографій Переможця, інтерв’ю з таким Переможцем або інших відомостей
щодо виграшу Головного Заохочення та здійснення його вручення, у будь-яких
засобах масової інформації, зокрема на сайті https://promo.timotei.ua, протягом
3 (трьох) років з дати визначення такого Учасника Переможцем Акції.
5.24. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочення, а
також відповідальність за невиконання даного обов'язку несе Виконавець.
5.25. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
5.26. За вживання нецензурних виразів, образ як Учасників Акції, так і
Замовника\Виконавця, Учасник Акції може бути без попередження позбавлений
права користування Сайтом.
5.27. Не дозволяється використовувати Сайт в незаконних цілях, особливо розміщувати
або розсилати інформацію наклепницького, такого, що ганьбить, або образливого
характеру в відношенні як до конкретної особи, так і групи осіб.
При користуванні Сайтом Учасникам Акції та відвідувачам Сайту забороняється
використовувати матеріали, які: містять або посилаються на віруси та інші шкідливі
програми та файли, які здатні порушити нормальну роботу комп'ютерного обладнання
або ПЗ; порушують авторські або суміжні права третіх осіб; містять будь-які еротичні
чи порнографічні зображення або тексти; розпалюють міжнаціональну, расову чи
релігійну ворожнечу, пропагують фашизм, містять сцени насильства або закликають
до жорстокого поводження з тваринами; ображають інших користувачів та/або носять
непристойний характер; іншим чином порушують чинне законодавство України. У
разі виявлення вищенаведеної інформації, контент буде блокуватися модератором
Сайту і буде видаленим з Сайту.
5.28. У випадку, якщо Переможець, який отримав право на отримання Заохочення не
виконав умови п 5.9 цих Правил, такий Переможець позбавляється права на
отримання Заохочення. У випадку, якщо Переможець позбавляється права на
отримання Заохочення, право на отримання Заохочення набуває наступний Учасник з
списку, який визначений за допомогою сервісу random.org відповідно до п.5.8. цих
Правил.
5.29. Заохочення/Головного Заохочення Акції вручається лише тій особі, яка здобула
право на його отримання згідно з умовами цих Правил. Заохочення/Головного
Заохочення із Подарункового фонду Акції вручається виключно в порядку,
встановленому цими Правилами. Переможець не має права передати будь-яким
третім особам право на отримання Заохочення/Головного Заохочення Акції.
5.30. Переможець Акції автоматично втрачає набуте ним право на отримання
Заохочення за Акцією, а також перестає вважатись Переможцем, без будь-яких
компенсацій у наступних випадках:
а)
якщо такого переможця Акції визнано порушником до моменту вручення
йому Заохочення;
5.23.1.

б)
якщо такий переможець Акції у встановлений цими Правилами період не
надасть підтвердження на отримання належного йому Заохочення на електронну
адресу promo.timotei@gmail.com ;
в)
якщо такий Переможець Акції не здійснить дії та зобов’язання, передбачені
цими Правилами;
г)
якщо такий переможець Акції заявив про свою відмову від отримання
Заохочення Акції будь-яким доступним способом;
ґ)
якщо такий переможець Акції вказав недостовірні дані, що витребувалися,
для вручення йому Заохочення/Головного Заохочення за Акцією;
д)
у разі неможливості ідентифікувати Переможця Акції;
е)
у разі неналежного виконання умов цих Правил.
5.31. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених
документів і інформації є необхідною умовою отримання Заохочення за Акцією.
Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє Переможця
Акції права на одержання Заохочення за Акцією. При цьому, Переможець Акції
вважається таким, що відмовився від отримання Заохочення Акції та не має права на
одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
5.32. У разі неможливості вручення відповідного подарунку за Акцією належному
Переможцю Акції з будь-яких причин незалежних від Організатора/Виконавця, таке
Заохочення/Головного Заохочення за Акцією визнається незатребуваними. Ненадання
Переможцем Акції, необхідних документів для отримання Заохочення/Головного
Заохочення
вважається
відмовою
Учасника
Акції
від
отримання
Заохочення/Головного Заохочення. Після закінчення зазначеного в цих Правилах
строку надання документів Заохочень/Головного Заохочення не може бути
затребуваний переможцем Акції.
5.33. Визнання Учасника Акції порушником Акції (далі по тексту – «Порушник»):
5.33.1. У випадку виявлення факту підробки Учасником Акції або отримання
вигоди з підробки процесу реєстрації на веб-сайті https://promo.timotei.ua,
порушення Учасником Акції цих Правил, вчинення дій з наміром докучати,
ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може
бути пов'язана із цією Акцією, такий Учасник Акції визнається Порушником.
5.33.2. Якщо Учасника Акції визнано Порушником, він автоматично втрачає право
участі у Акції або набуте ним право на отримання Заохочення/Головного
Заохочення за Акцією, а також перестає вважатись Переможцем Акції (якщо
його раніше було визнано таким), без будь-яких компенсацій.
5.34. Надання інформації:
5.34.1. Беручи участь в Акції, Учасник Акції, розуміє та погоджується з тим, що у
випадку визнання його одним з переможців Акції будь-яка надана ним
інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, можуть збиратися,
використовуватися,
оброблятися,
поширюватися
та
зберігатися
Організатором/Виконавцем виключно з метою проведення такої акції, а також
з метою інформування такого Учасника Акції про результати визначення
Переможців Акції, вручення Заохочень Акції, фіксації результатів Акції а щодо
вручення Головних Заохочень – також з метою нарахування і перерахування до
бюджету податків, пов’язаних із врученням Заохочень Переможцям Акції,
внаслідок того, що Виконавець є податковим агентом по утриманню податків в
рамках проведення Акції.
5.34.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасник Акції підтверджує
свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення таких

даних Організатором, а також що він ознайомлений з правами, які стосуються
його персональних даних. Згоду Учасник Акції надає шляхом реєстрації участі
у даній Акції. Володільцем та розпорядником персональних даних УчасниківПереможців Акції є Організатор.
5.34.3. Вказане у цьому розділі використання інформації/даних Учасника Акції не
компенсується (не оплачується) Організатором/Виконавцем.
5.34.4. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, не
надання передбачених цими Правилами даних/інформації, в тому числі щодо
засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора/Виконавця від
обов’язку вручити пЗаохочення Акції і такий Учасник Акції втрачає право на
отримання належного йому Заохочення за Акцією.
6. Інші умови
6.1. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих
Правил, і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення
ухвалюється Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства
України та керуючись своїм власним внутрішнім переконанням. При цьому рішення
Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
6.2. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за:
6.2.1. не ознайомлення Учасниками Акції з цими Правилами;
6.2.2. не ознайомлення Учасниками Акції з Заохоченями /Головними Заохоченнями
Акції та умовами їх отримання;
6.2.3. неотримання/несвоєчасне отримання Організатором/Виконавцем документів,
необхідних для вручення Заохочення/Головного Заохочення за Акцією у
строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, або з інших,
незалежних від Організатора/Виконавця причин;
6.2.4. невиконання,
неналежне
виконання,
несвоєчасне
виконання
Учасниками/Переможцями Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;
6.2.5. неможливість переможцем Акції скористатися правом на отримання
відповідного Заохочення Акції;
6.2.6. будь-які технічні збої у роботі мережі Інтернет або веб-сайту
https://promo.timotei.ua, що виникли не з вини Організатора/Виконавця, збої в
роботі приладів, використовуваних Учасниками для участі в Акції, включаючи
несправність роботи мобільного телефону, на який надсилається smsповідомлення, або відсутність мобільного зв’язку;
6.2.7. неможливість Переможця Акції отримати Заохочення/Головне Заохочення за
Акцією у відділенні Нової Пошти;
6.2.8. неможливість вручення Заохочення/Головного Заохочення за Акцією з вини
Нової Пошти;
6.3. Зміна та доповнення Правил можливі у випадку їхнього затвердження Організатором,
та розміщення на сайті https://promo.timotei.ua. Такі зміни та доповнення набувають
чинності з моменту їхнього розміщення, якщо інше не буде спеціально визначене
безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
6.4. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами i
зобов'язуються їх виконувати.
6.5. Організатор/Виконавець залишають за собою право усунути від участі в Акції
Учасників, які порушили ці Правила.

6.6. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові
переговори або інші контакти з Учасниками/Переможцями Акції, окрім випадків,
передбачених цими Правилами.
6.7. Організатор/Виконавець Акції не вступають у суперечки з Учасниками Акції щодо
визначення переможців Акції.
6.8. Всі Учасники Акції самостійно і за власний рахунок сплачують всі будь-які витрати,
понесені ними у зв'язку з участю в Акції, окрім оподаткування Заохочень/Головних
Заохочень Акції, яке здійснюється Виконавцем відповідно до діючого законодавства
України.
6.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це
заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами,
неполадками в мережі Інтернет, збоями/порушеннями в роботі сайту
https://promo.timotei.ua, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням,
фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною,
неконтрольованою Організатором/Виконавцем, яка спотворює або перешкоджає
належному проведенню Акції, Організатор/Виконавець можуть на свій власний
розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції,
або ж визнати недійсними будь-які реєстрації Учасників Акції.

